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 טלַאהניא
 | ךיפניירַא

 ירא 1941 ינוי רעט22 --- 1929 רעבמעטּפעט רעטנ
 אוא --  -- -- -- ןלױּפ ןטלייטעצ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטסינויצ יד

 1 -- -- דנַאטשרעדיװ ןופ טקנופ-בײהנַא רעד -- ענליוו

 9 == = ייד יז יה == == ענליוו ןיא דנַאטשרעדיװ ןופ גנוײטשטנַא יד

 115 = = === הייד ישי יי יי יי זייי יי יז יי ייד היד יד רעוועג ןופ עגַארפ יד
 17 == זיי ייד יי יה == === יי זייי יי = ענליוו ןיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 18 = ייד חיה זיי ייח חיד  י= == טנגעג רענליוו ןיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 ;19) = = היי == דיי היה היי היי יז == דנַאלסורסיײיו ןיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 20 -- -- -- .דנַא .א וװָאכעלעשז ,זַאמ קסנימ ןיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 גע יי יא יא יי עשרַאװ ןיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיױװ

 1942 רָאי סָאד

 23 = יד יד חדדד דנַאלסורסײװ ןיא ןדנַאטשפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ
 20 == == זיי יי זיי היה יז יד ז- ןלײט-רענַאזיטרַאּפ ןיא םזיטימעסיטנַא
 21 = היה היי יה יה אה יה היד יד = שזיווסעינ ןיא דנַאטשפױא רעד
 22 --- -- -- רימ ןיא טנגוי ןופ גנוטער ןוא דנַאטשפיוא םוצ ןעגנוטיירגוצ
 ןוא קצעלק ןיא דנַאטשפיוא רעד

 2// = == === === == יי == = = == == -- -- קצעלק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 229 == == == == == == == == == -- -- -- עילוּפַאק ןיא דנַאטשפױא רעד
 42 --- -- דַאירטָא ןשידיי סקישטליג ןיא ענשזעיווס ןופ ןוא ץביוטס ןופ ןדיי
 ט/) א א א ר שטיוועכעל ןיא דנַאטשפיוא
 ןוא עווכאל ןיא דנַאטשפיױא
 0 יי א א יי עווכאל ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 61 = ייה ייד זיי יה יי == לטעשז ןיא דנַאטשפיוא ןופ ןַאלּפ ס'יקצערַאוד .א
 64 -- עשטשוּפ רעקסנאשטיפיל ןיא יקסנילּפַאק .ה ןופ דַאירטָא רעשידיי רעד
 720 == זיי היי יז יד -- -- סַאלטַא .י ר"ד ןופ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי
 78 -- -- (םינָאלס ןבעל) ירָאנ יטשלָאװ ןיא דַאירטָא ןוא רעגַאל רעשידיי
 א א א םינָאלס ןופ עּפורג עשידיי עטנעּפָאװַאב יד

 96 == === יח יה יד -- טננעג רעקסניּפ ןיא רענַאיטרַאּפ עשידיי
 964 = == =-= == = == == =- -- -- ווָארבָאב .ד ןופ דַאירטָא רעשידיי רעד
 99 = = == יה יז יז יד = ןינעל לטעטש ןפיוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ לַאּפנָא
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 104 == === י-ה == == --- שטיװַאנַארַאכ ןיא דנַאטשפיוא ןופ וואורפ
 104 = זה יד הד יד די דיי --- שטיװָאנַארַאב ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 ןוא ןודאר ןוא קאשישייא ןיא דנַאטשרעדיװ
 110 = הי יי יז יד חד יד חד עשטשוּפ רעשטַאנ רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ-ןדיי

 רעד ןיא יקמלעב היבוט ןופ דַאירטָא ןוא רעגַאל רעשידיי
 115 == == היי חיה יהי היי יח היה יהי יש יא יא יש = עשטשוּפ רעקַאבילַאנ

 122 222 == == == =- ןירָאז ןועמש דיי רעקסנימ ןופ דַאירטָא ןוא רעגַאל רעד

 121 = = יה היה היי היה וי טי יד = טנגעג רענליוו ןיא דנַאטשרעדיװ

 -?שטיװָאנַאגַאקק ןיא טנגעגמוא ןוא קָאבולג ןופ רענַאזיטרַאפ עשידיי

 61 יי יי יא א א טא א עא א א אפ דַאירטָא

 142 = יי יה שיח זיי = == עיורד ןוא ענזישטשווָאקראש ןיא דנַאטשרעדיװ

 וי יי יי יא א יא א א עג א עא א קָאבולג ןיא דנַאטשרעדיװ

 13 = יה היה יי יז היי היה היה יי קָאדָארָאה ףיוא סעקַאטַא-רענַאזיטרַאּפ

 140 -- לדַאימ ןיא ןדיי ןופ גנוטער יד ןוא ץעינירוק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 141 = היד יד היה יי ישי חיי יין 4 יש יח שטיװָאקשָאדאר ןופ רענַאזיטרַאּפ

 143 = היי היי יה זיי ישי היי ייד יחד היי יי וואלסַארב ןיא דנַאטשפיוא רעד

 142 = = יה יה יה == עקיעליוו ןיא רעגַאל-סטעברַא ןופ ןפיולטנַא סָאד

 144 = היי היה זיי יה == ןילָאװ ןיא רענַאזיטרַאפ ןוא דנַאטשרעדיװ

 | ;ענװָאר ןיא ןדיי ןופ דנַאטשרעדיװ

 151 = = יה היי יי ייד היי יי יה יי ענווָאר ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 153 -- -- -- ןדַאירטָא ןֹוא ןעגנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ ןיא ןדיי רענילָאװ

 159 = == = יי יי היי ייד היי ייד יש -- ץעינעמערק ןיא דנַאטשפיױא רעד

 ענראס ןיא רעבירג-ןטיוט יד ייב דנַאטשפיוא

 וו יי יי א א א א א ענרַאס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 164 == == == יד ז= ח= -- רעגַאל-סטעברַא רעקצול ןיא דנַאטשפױא רעד

 168 = = === זיי זיי היי היי יה היד זי קצול ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 169 = = יז יי" יה ןי= = -- -- ָאטעג רענישטוט ןיא .דנַאטשפיױא רעד

 עקווָאלאפאר ,ץערימידַאלװ ,ץיװָארבמָאד ןופ ןפולטנַא סָאד

 171 = = יי יי יי יי היד יי יח חי רענַאזיטרַאּפ עשידיי עקיטרָאד יד ןוא

 וו יי א א א א א טריפ קיזייא ןופ גנולײטּפָא עשידיי

 178 = === == יי הייד זייי ייד טיי יז ץישטלָאמ ףרָאד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 179 = == יהי היה החי וחי השיי י- ןילָאװ ןיא ןדַאירטַא עשידיי 3 יד

 קג יי יי א א א א א א ןקורק ןופ דַאירטָא רעשידיי



 187 -- -- ;דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןיא דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד
 205 --- (ןַאמנעדליג .מ) "אשימ ַאידַאיד; ןופ (אּפורגוװעי) ?עּפורג עשידייא יד
 211 רעדרעמ עשיניַארקוא ןגעק ,ןקַאילָאּפ טימ ןעמַאזֹוצ ,ךיז ןקידייטרַאפ ןדיי
 214 --- ןילָאװ רעביא עיזיוויד סקאפווָאק ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ שרַאמ

 = 216 == היי יד .תייי .יייה יי טיי יי יי = = טאלאקס ןופ ןדיי עטײרפַאב יד

 תשא "יא א א א א עיזיוויד סקאפווָאק ןיא "עטאר עט7, עשידיי יד

 219 = -- -= -- -+ ציזיויד סקאפוװָאק ןיא ץערָאק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 סקַאפװַָאק טימ ךיז ןענעגעגאב עיצילַאג חרזמ ןופ רעלדנעטשרעדיװ עשידיי
 עא יי יי יי יא יא יא א ידיו היי היה יחד יי יה ןעגנולײטּפָא

 2222 = == יה הייד היי היי יי ייד = רענַאזיטרַאּפ סקאפווָאק ןופ שרַאמ םינופ לכה ךס
 222 === יי יז ייד = רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ טייקשידלעה טביול קאפווָאק .נעג

 1943 רָאי סָאד

 טעטש עסיורנ ןיא דנַאטשרעדיװ ןואדנַאטשּפױא

 225 == === == == == == == == -- = ענליוו --- קָאטסילַאיב --- עשרַאװ

 2229 = = = זייי היה ישי הייד = ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד
 230 = = יי היד יד יד היי הייד הי יה ייד יד י- עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד
 2238 -- = =- 1942 ,רַאונַאי ןט22 -- ןט18 םעד טירטסױרַא רעטנפָאװַאב רעד
 243 = = יז יי יז יה יז יד ז- 1943 לירּפַא ןט19 ןופ דנַאטשפיוא רעד
 וע יא א יא יא אה א א א א א ףליה ןגעװ ןקַאילַאּפ יד וצ ףור
 251 = = = יה הי יה יה היי == --- --= ָאטעג סָאד רעטנוא ןדניצ ןשטייד יד

 252 = -- -- -- שטיוועלינא .מ טימ ,דנַאטשפיױוא ןופ בַאטש ןופ םוקמוא רעד
 254 === יי יז יח ייד ייד יד יז ייד יח יח ח= == == ןלַאנַאק ךרוד גנוטער
 256 = זיי יה יח == .טייז *רעשירַא רעד ףיוא ןדיי ךרוד ןעזעג ,דנאטשפיוא רעד
 25 = == יי יה יה = ציצַאזינַאגרָאספמַאק רעשידיי רעד ןופ טפארק ןוא סיורג יד
 = 259 = === יי היה יז יה םיא רעביא סעצַארּפ ןתעב ּפאארטס .נעג ןופ תונעט יד
 ; 260 = == היי יי יו טיי .ןייה יי היה יה דנַאטשפיױא ם'נופ גנַאלקּפָא רעסיורג רעד
 261 = = = יי טיי היה יי ייד = יי יי יייה ישי זיי יה שטיוועלינא יכדרמ

 -ספמַאק רעד ןופ ןוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ ןטעטױװיטקַא עקידרעטייוו
 2261 5 א יט א א יא א יא א ר יא א א או א עיצַאזינַאגרָא
 266 --- 1944 רָאי ןופ טסוגיוא ןיא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןשילױּפ ןיא ןדיי

 268 = היו היה יי היפ יחד ששה יד װָאכָאטפנעשט ןיא דנַאטשרעדיװ

 ק/;) יי ר אטא עא א ןידנעב ןיא דנַאטשרעדיװ

 280 = === יז היי זיי היה יד = --- קָאטסילַאיב ןיא דנַאטשּפיוא רעד
 282 == === היי היה היה היי יז יי יד = 1943 רָאורבעפ ןיא דנַאטשרעדיװ רעד
 6220 יי יי יא יא ר יא ר א 1943 טסוגיױא ןט16 ןופ דנַאטשּפיוא
 2028 == = יי היי יה יי יי יי יז היד יד = װָארַאמאט-םיובנענעט יכדרמ



 -- -- טנגעג רעקָאטסילַאיב ןיא ?סיורָאפ/ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 הייד יי יי זיי יה = דנַאטשמיױא רעקַאטסילַאיב ןגעו טכירַאב רעשטייד רעד

 --- == -- -- -- "טקירטפיד , רעקַאטסילַאיב ןיא דנַאטשרעדיװ
 == יי י.י זיי יי יי. טז יי יז יז יי = ענדָארג ןיא דנַאטשרעדיװ
 = זיי יח יי י.י יח יי ענעשזורפ ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 זיי י.י יחד יז ייד. זה היי יז יה קיח יח יקנירק ןיא דנַאטשרעדיװ

 = ייד יז יז יז יז יה חד יד ָאטעג רענליוו ןיא דנַאמשּפיוא רעד
 2 א יא יא א יא א יא יא יא יא א דנַאטשפיוא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד
 טא יא יא א א יא אש יא יא יא אהא יא יא גרעבנעטיוװ לַאפ רעד
 6 יי א יא יא א א יא א א א יא ײצילָאּפָאטעג רעד טימ ףמַאק
 -- -- דנַאלטסע ןייק עיצַאטרָאּפעד רעד ןופ ביײהנָא םייב דנַאטשרעדיװ רעטשרע
 טא א יי יא יא 1943 רעבמעטּפצס רעט1 ,דנַאטשפיוא ןופ גָאט רעד

 טא א א א יא יא יא י-- דלַאװ ןיא סױרַא טייג עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 6 א יא א א יא א א יא יא א א יא יא א יא םיובנייש לאיחי
 טא יא יא א יא יא אש א אש א יא א יא א א א א סנעג בקעי

 == == == -- רעדלעוו רעשטָארַאנ יד ןיא "המקנע גנוליײטּפָא עשידיי יד

 טי א א יא יא ר יא עשטשוּפ רעקצינדור ןיא ןדַאירטָא עשידיי 4 יד
 רענאיזָאק ןוא רעשסָארַאנ יד ןיא ןאיצנעווס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 א א א אטא א ר ראט רע א א א ר א רעדלעוו

 ןט23 םעד ,קאדעראוואנ ןופ לענוט ןכרוד ןפולטנַא סָאד
 ער אש א א א א 1943 רעבמעטּפעפ

 ןיא רענַאיטרַאּפ ןוא דנַאמשרעדיװ

 "טנעמענרעװַאנ-לארענעג ,

 -- טּפַאשדואװעיָאוװ רענילבול ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא רענַאזיטרַאּפ

 ( יה זי חהז יד = ןילבול ןיא ענעגנַאפעג-סגירק עשידיי ןופ דנַאטשפיוא
 היי ידי הי. דיי ייד .ןייה היה חי טנגעג רענילבול ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 זיי יי יה יי יי יי חי יז די װָאלוּפ ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 ייד הייד טיי היי יז .הייה יה יז זי ןַאּפשנירג לאיחי ןופ גנוליײטּפָא עשידיי יד
 טי יי א א א וועשטראפ ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ-ןדיי

 הי ייד דיי יי הייל טי... יע רענַאזיטרַאּפ-םיריױטקַאד עשידיי

 -- קאלשא לאומש טימ שארב ווָאכעלעשז ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 עיזיוויד סקאפווָאק ןיא לָאּפמארפ ןוא יארָאגליב ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 טי א א א א יא א יא יא א א א א יא יא יא ץלעק
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 264 -- -- -- -- לארשי ץרא ןייק גנוטער ןוא ןרַאגנוא ןייק ןפיולטנַא סָאד
 365 = יי ייד ייד זייי ייד היי יי ייד יז = עציליפ ןיא ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ
 266 = == יז יי יי הייד יי יי טיי ייד זי יקסניפמעק דוד ןופ עּפורג-ספמַאק יד

 260 -- -- -- -- עקַארק ןיא ןשטייד ןגעק ןטירטפױרַא עטנפַאװַאב

 274 = == היד זיי זיי יי יי יד == עיצילַאג"חרזמ ןיא דנַאטשרעדיװ
 316 -- -- -- דָארב ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 380 == == יד חד יד = == == == == וװשטשרָאב ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ
 281 == == י-ה י-ה יז יה = טנעגעגמוא ןוא וואלסינאטס ןיא דנַאטשרעדיװ

 382 === == יי היי יי זייי יה יי ידי תהיה = ירטס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 383 = == יד חד חד יד -- טנגעג רעלָאּפָאנראט ןיא גנוטער ןוא דנַאטשרעדיװ
 384 === יה היה היד היי הייד יי יז ייד יז יד חד שטַאשטוב ןיא דנַאטשרעדיװ
 612 יי יי יא א יי א א עקנעדָארַאה ןופ םיטילּפ ןופ דנַאטשרעדװ

 : ןדיי ןוא ןקַאילַָאּפ ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ
 38// == יה יז יד יח יח יח יד חד יד --- --- .דנַא .א ענילג ,עקנעדָארָאה
 ןגעק ,ןקַאילָאּפ טימ ןעמַאזוצ ,ןפמעק רעגַאל רעציווארוק ןופ ענעפָאלטנַא
 389 = = = היי ייד טיי יז ייד היי ידיד יה היי ייד יי היי יי יד יז .רעניַארקוא
 391 -- -- =- =- -- -- ןקַאילָאּפ ךרוד ןפלָאהעג ווָאסָאס ןוא ווושטאלז ןופ ןדיי

 292 = = = = יי יה יד = טנגעג רעלָאּפאנראט ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 עגַאל עשיגַארט טכיילגרַאפ עיזיוויד סקאפווָאק ןופ רענַאזיטרַאּפ רעשידיי
 2922 = = = == זיי היי היד יד יד == עיצילַאג-חרזמ ןוא עניַארקוא ןיא ןדיי ןופ

 ןרענַאל יד ןיא ןדנַאמשפיוא

 294 = = יי דיי = = יה דיי יז יד = (1945 רַאונַאי --- 1943 טפסוגיוא)
 = 295 = == ייד יז זיי היה יה היה יח יח י- עקנילבערט ןיא דנַאטשפיוא רעד
 ט/) א רוביבָאס ןיא דנַאטשפיוא רעד
 400 = יה == ח- = וװָאטאינָאפ ןוא יקינווארט ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד
 402: == == ייד יז יח =- גרעבמעל ןיא רעגַאל רעװָאנַאי ןיא דנַאטשּפױא רעד
 408 --- -- (שטיווָאנאראב ןבעל) עװעשטידלַאק ןיא רעגַאל ןופ ןפױלטנַא סָאד
 409 = == == יה היי היה יי היה יי יד יד = ץיוושיוא ןיא דנַאטשפיוא רעד
 וי א א אי יא אנמלעכ ןיא דנַאטשפיוא
 412 -- -- -- גנוריגער רעשיליוּפ רעד ךרוד רעפמעק עשידיי ןופ גנורעַאב
 414 = == י-ה == == - לארשי תנידמ ןיא רעפמעק עשידיי יד ןופ גנורעַאב
 2 6 2 עא א הא יט ר יא א א א יא א יא א הא תורעה
 4244 2 225 = יי היה יהי היי היה היי יי היי יד יד יד ידי ןעמענ ןופ לטעצכוז
 0 יא ר יא רעטרע ןופ לטעצכוז
 יט - ,עיפַארגָאילביב
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 ריפניירא
 ןליוּפ ןיא דנַאטשרעדיוװ ןשידיי ןגעוו טלייצרעד ךוב עדנעגילרַאפ סָאד

 -ַאטַא טָאה רעלטיה ןעוו ,19239 רעבמעטּפעס ןט1 ןזיב ןצינערג עריא ןיא
 ןט2 ןופ רעייפ םעד ןדנוצעגנָא םורַא ױזַא טָאה ןוא הכולמ עשיליוּפ יד טריק
 | ,גירק-טלעוו

 עּפָאריײא-חרזמ ןיא גירק םעד ןביױהעגנָא טָאה ,טנַאקַאב יו ,דנַאלשטיײד

 םעד ןוא ,ןליוּפ ןלַאפַאב זיא יז ןעוו ,1929 רעבמעטּפעס ןט1 םעד : לָאמ ייווצ
 זיא לָאמ עדייב .דנַאברַאפ-ןטַאר םעד טריקַאטַא טָאה יז ןעוו ,1941 ינוי ןטס2
 סָאד ןלַאפעגרעטנורַא ךיילג ןישַאמ-גירק רעשטייד רעשירעדרעמ רעד רעטנוא
 ןשיפַארגָאנטע ןופ ןדיי ןָאילימ 2 יד --- לָאמ ןטשרע םעד : םוטנדיי עשיליוּפ
 -נרעווָאג-לַארענעגע סלַא ,דנַאלשטייד ךרוה ןרָאװעג טריּפוקָא זיא סָאװ ,ןליופ
 "ואג-עטרַאווע ןיא "ךיירק םוצ ןרָאװעג טקיניײארַאפ לייט םוצ ןוא "טנעמ
 טכַאמעג טָאה דנַאלשטיײיד ןעוו ,לָאמ עטייווצ סָאד : (טנגעגמוא ןוא שזדָאל)
 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא דלַאב ןענייז -- ,דנַאברַאפ-ןטַאה ןפיוא ףירגנָא-ץילב ריא
 "דנַאר) "ןסערק;ק עשיליוּפ .ג .ַא יד ןופ ןדִיי יד טנעה עשטייד עשירעדרעמ
 ,דנַאברַאפןטַאר ןיא ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא ,עודיכ ,ןענייז סָאװ ,(ןטיבעג
 -שטייד ןופ ךמס ןפיוא ,עניאַארקוא-ברעמ ןוא דנַאלסורסיוז בהעמ סלַא
 סדנַאלשטייד ברע ןרָאװװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,טקַאּפ-עיסערגַא-טינ ןשיטעוװָאס

 ,עטיל וצ רעבירַא ןַאד ןענייז טנגעגמוא ריא ןוא ענליוו ,ןליוּפ ףיוא לַאפנָא
 ןיא 1940 רָאי ןטימ ןיא ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא טייז ריא ןופ זיא סָאװו
 יי ,דנַאברַאפ-ןטַאר

 .,1941 ינוי ןטס22 םעד ,דנַאלסוד ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ןופ טייצ רעד וצ
 עשיסור ךיוא טבעלעג ןליוּפ ןופ לייט-חרזמ ןקידרעירפ םעד ןיא אזלא ןבָאה

 ,ןלייט עשירעטילימ יד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז ןדיי עשיסור .ןדיי עשיווטיל ןוא

 ןיא עיזַאװניא רעיײז תעב ןעגנַאפעג ןעמונעג ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ
 זיא ,סָאװ ,ןלוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ םניא .1941 ינוי
 ,ךיז ןבָאה ,עיזַאװניא רעקיזָאד רעד ךָאנ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סרעדנוזַאב
 -ָאק רעד סנעג בקעי .ןדיי עשיסור ןוא עשיווטיל ךיוא טקילײטַאב ,ָאזלַא
 רעד ןיא רענגעק ןייז ןוא ענליוו ןיא יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמ

 ,ןַאמזַאלג ףסוי ,ענליוו ןיא (.ָא.פ,פ) ?עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקיניײרַאפ;

 טריפעגנָא טָאה סָאװ ,קישטליג .ל .עטיל רענוװָאק ןופ ןדיי ןעוועג עדייב ןענייז

 דַאירטָא ןייז ןיא טָאה ,עילופאק ןופ ןדיי ןופ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןטימ

 ,דנַאא ,שזיווסעינ ,ענשזעווס ,ץביוטס ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא ךיוא ןעמונעגניירַא

 לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק עשידיי ענעּפָאלטנַא
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 שטיוואראדעפ דיי רעלמָאה רעד .דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןטימ ןריפנָא ןיא

 עטנפָאװַאב יד ןופ דַאירטָא ןופ שארב ןלַאפעג זיא ןוא טריפעגנָא טָאה

 -"סרַאשטש? ןעמָאנ ןרענוא ,טנַאקַאב ןעװעג זיא סָאװ ,ןדיי רעמינָאלס

 דַאירטָא ןייז טריפעגרעבירַא טָאה ןירָאז .ש ,דיי רעקסנימ רעד ןוא ,דַאירטָא

 רע ואוו ,עשטשוּפ רעקָאבילַאנ רעד ןיא טנגעגמוא ןוא קסנימ ןופ ןדיי ןופ

 ,ןכעלנע םעד ןבעל ,ןדיי 700 ןופ רעגַאל ןסיורג ןייז טלעטשעגפיוא טָאה

 -לעז רעד ןיא .יקסלעב רעדירב יד ןופ רעגַאל-ןעילימַאפ ןרעסערג ליפ רעבָא

 "עג ךיוא ךיז ןבָאה ,קסנימ ןוא ענליוו ןשיווצ עשטשוּפ רעקָאבילאנ רעב

 ןבעל ראנאפ ןיא ןרעטנעצ-סגנוטכינרַאפ יד ןופ ןדיי ךעלטשער יד טעװעטַאר

 .ענווָאק ןבעל טרָאפ ןט9פ ןיא ןוא ענליוו

 יד ןריזינַאגרָא םייב לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק

 רעשיטעװָאס רענעזעוװעג רעד ןוא ,ןילָאוו ןיא ןדאירטָא עשידיי יירד

 1943 רָאי ןיא טָאה ,יקסרַאשטעּפ רעדנַאסקעלַא דיי רעשיסור רעד ,רעציפָא

 .ראביבאס ןופ רעגַאל ןיא דנַאטשפױא ןטימ טריפעגנָא

 רַאפ ךיוא ץַאלּפ-סגנוטכַאלשסיוא רעד ןרָאװעג ,טנַאקַאב יו ,זיא ןליוּפ

 .ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןיהַא ןענייז סָאװ עּפָאריײא-ברעמ ןופ ןדיי ןסַאמ עסיורג

 ,אלעיז דיי םעד ,ןַאטיּפַאק ןשיכעשט .וועג ַא ךיוא רעבירעד ןעניפעג רימ

 רעגַאל ןיא ,1943 טסוגיוא ןיא דנַאטשפיוא םעד ןופ גנוריפנָא רעד ןשיווצ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןדיי עקידברעמ ערעדנַא ןוא עשטייד .עקנילבערט ןופ

 ,ןייטש ,טילּפ רעשטייד ַא .ראביבאס ןיא דנַאטשפיױא ןטנָאמרעד ןיא ךיוא

 ,ירָאנ ישטלאוו ןופ רעפמעק עשידיי יד ןשיװצ רוגיפ עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא

 ןיא ,ץַאלּפ-סגנוטכינרַאפ "ןלַאנָאיצַאנרעטניא, ןסיורג ןיא ןוא .םינָאלס ןבעל

 תונברק ןענָאילימ טרירטנעצנָאק ןבָאה רעדרעמ עשיצַאנ יד ואוו ,ץיוושיוא

 ךיוא ןעייר ערעייז ןיא טַאהעג רעפמעק עשידיי יד ןבָאה ,עּפָאריײא ץנַאג ןופ

 ןטנעָאנ ַא ןטלַאהעגנָא ןוא דנַאלָאה ,דנַאלנכירג ,ךיירקנַארפ ןופ עטריטרָאּפעד

 רעד -- .סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא ןופ גנוריפנָא רעד טימ טקַאטנָאק

 רעקיטצעי רעד ךיוא טרעהעג טָאה'ס רעכלעוו וצ ,רעשיליוּפ רעד טימ רקיע

 | ,שטיוועקנאריצ .י ,ןלױּפ ןופ רעטסינימ-רעימערפ

 ,ןקינָאילימ בלַאה ַא ןוא יירד ןקידרעירפ ןופ ןלייט עדייב ןופ ןדיי יד

 לענש ץנַאג ,דנַאלסור ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ךָאנ ,ןבָאה ,םוטנדיי ןשילױּפ

 ליפיוו ףיוא -- גנודניברַאפ ענעסירעגרעביא יד ךיז ןשיוצ טלעטשעגנייא

 ןשירעדרעמ-שיטנַאּפוקָא ןופ םיאנת יד ןיא ןעװעג ךעלגעמ ךָאנ זיא סָאד

 רעשיטסינויצ-שיצולח רעוויטקַא ןוא רעקיטעט ,רעגניי רעד קנַאד ַא .םישזער

 ,עשרַאװ ןוא ענליוו ןשיווצ טקַאטנָאק ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ,גנוגעװַאב

 -שיטעווָאס ןקידרעירפ ןיא ןילָאװ ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ןוא עדייב ייז ןשיווצ

 ןוא עקארק ,ןידנעב ,ווָאכַאטסנעשט ןוא --- ,טייז ןייא ןופ ,טיבעג ןטריּפוקַא

 לייט-ברעמ םעד ןיא ?טנעמנרעווָאג-לַארענעג, םעד ןיא ןטקנוּפ ערעדנַא ייר ַא

 א



 ,סָאטעג ןופ טײקנסָאלשעגּפָא רעד בילוצ ,זיא ,גנודניברַאפ יד ,תמא .ןלױּפ ןופ
 זױלב טלעטשעגנייא ןעוועג זיא ןוא עכעלכעלפרעביוא ןַא רעייז ןעוועג
 סע יוװ שטָאכ ןזיװַאב ןסָאמרעסיװעג טָאה יז רעבָא --- ןטכיש עניד ןשיווצ
 ַא שטָאכ ןלעטשוצנייא -- טעברַא עשידרערעטנוא יד ןרינידרָאָאק וצ זיא
 ץלַאמינימ יד ןוא עיצַאמרָאפניא רעקיטיונ ױזַא רעד ןופ שיוטסיוא ןסיוועג
 ,םוטנדיי ןדנעפמעק ןופ טעברַאנעמַאזוצ ןוא עיצַאנידרָאָאק
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 "רעדיוו ןשידיי ןטנפָאװַאב ןופ לטיּפַאק םעד ןגעוו טסואווַאב זיא ץלַא טינ

 ,וואורּפ ַא ןופ ןטָאש רעד וליפַא ,וואורּפ רעטסנעלק רעד ,ןליוּפ ןיא דנַאטש
 "מוא זיא טכַאמ-עיצַאּפוקַא רעד ךיז ןלעטשנגעק גנורעקלעפַאב רעד דצמ

 ןשירעדרעמ ןכרוד ןרָאװעג טקיטשרעד ןוא טקירדרעטנוא קידתונמחרב
 "וצסיוא טושּפ ןעלטימ ןייק טרָאּפשעג ןוא טניושעג טינ טָאה סָאװ ,טנַאּפוקָא
 רעבירעד ךיז ןָאק'מ .םיא ןלעטשנגעק ךיז טגַאװעג ןבָאה סָאװ ,יד שיזיפ ןטָאר

 -מוא ןבילבעג ןענייז דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ ןטקַאפ ליפ זַא ,ןלעטשרָאפ

 ןכרוד ןרָאװעג ןטָארעגסיױוא ןענייז רעמענלײטנָא יד לייו ,טנַאקַאב

 ןבילבעג טינ ויא סע ןוא -- "קעד ןויבק ,טגָאז ןעמ יוז --- טנעּפוקַא

 ףױא .דנַאטשרעדױװ םעד ןגעװו ןלייצרעד לָאז סָאװ ,רענייא ןייק

 ץרא ןיא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא 1943 רָאי ןופ רַאורבעפ ןיא ךָאנ טָאה םעד
 רעלסינַאטס ןיא װעסָאק ןופ ןיהַא טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,דיי ַא ,לארשי

 טָאה דיי רעטעװעטַארעג סנ יּפ לע רעד .(עיצילַאג-חרזמ) ,טפַאשדואוועיָאװ
 :"ריעצה לעוּפה; ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא סעדנעגלָאפ טלייצרעד

 ןעמ .דנַאטשרעדיװ ןָא ןברָאטשעג ןענייז ןדיי זַא ,תמא טינ זיא סע . . , ,

 ןעמונעג לָאמ ןייא טינ ןוא טנעה עקידייל טימ טלעטשעג ןגעקטנַא ךיז טָאה
 ךיז טימ ןעמונעגטימ רעטנזיוט ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןופ עייפאפע יד .המקנ
 םעד ןגעו טעװ סָאװ רענייא ןבילברַאפ זיא'ס יצ ,טסייוו רעוו ,רבק ןיא
 גלְלַלֲאפ ןשידיי םעד ןוא טלעוװ רעד ןלייצרעד ןענעק

 טבייררש ,ןייטשנרעב .מ .,רעשרָאפןברוח רעטנַאקַאב רעד ךיוא
 ןיא) עידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא רעשידיי רעד ןופ דנַאב-ןברוח םעד ןיא
 ןדיי ואו ,רעטרע עלַא ןופ טינש :("דנַאטשרעדיװ ןשידייא ןגעו לטיּפַאק
 תוליהק ליפ רעייז ןופ .תועידי רימ ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה

 סָאװ ,ןלייצרעד ןענעק לָאז סָאװ ,תודע רעקיצנייא ןייק וליפַא ןבילבעג טינ זיא

 ?,?ןעמוקעגרָאפ זיא ןטרָאד
 טינ זיא סע ןכלעוו ךָאנ ,טָאטש רעשידיי ַא ןיא דנַאטשפיוא ןַא ןגעוו

 טרעװ ,ןלייצרעד םיא ןגעוװ ןענָאק לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןליפַא ןבילבעג

 ןיא דנַאטשפױא רעד זיא סָאד .ןילָאװ לטיּפַאק ןיא רעטייוו טלייצרעד

 ןבָאה סָאװ ,עלַא ואוו ,1942 ,טסוגױא ןט12 -- ןטפ םעד ץעינצמער ק

 ןרָאװעג זיא דנַאטשפיוא ןגעוו .ןעמוקעגמוא ןענייז ,טקילײטַאב םיא ןיא ךיז
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 לטעטש ןופ רעניואוונייא ןַא ןופ גנולייצרעד רעד טיול ,טנַאקַאב רעטעּפש
 ץעינעמערק ןופ עכעלטנגוי טימ טקַאטנָאק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,קסמוש

 ךיוא טָאה ןוא דנַאטשרעדיװ םוצ ךיז ןטיירג ייז זַא ,ייז ןופ טסואוועג ןוא
 ,דנַאטשפיוא ןכעלקילגמוא םעד ךָאנ ,ָאטעג עקידייל ןֹוא עבורח סָאד ןעזעג

 -סטעברַא ןיא דנַאטשפיױא ןשידיי ַא ןופ לַאפ ןטנַאקַאבמוא ןַא ןגעוו
 רפס? ןיא ןזיוועגנָא ךיוא טרעװ (?קנעװזָארוק) ןישזווָאורק ןיא רעגַאל

 -עג ךיז טָאה רעגַאל-סטעברַא רעקיזָאד רעד ,2 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה
 ןדיי 600 טעברַאעג ןטרָאד ןבָאה'ס .טפַאשדוװעיאװ רעצלעק ןיא ןענופ
 זיא סָאװ; .ענעגנאפעג-סגירק עשיטעווָאס ךיוא --- ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא

 "? ןבָארבעגסיױא דנַאטשפיוא רעד זיא ױזַא יו ?רעגַאל ןופ חטש ןפיוא ןעשעג
 ןיא ןַאמסָארג .כ ןירעשרָאפ-ןברוח ןוא ןירענַאזיטרַאּפ עטנַאקַאב יד טגערפ --
 ןוא "טנעמענרעוָאג לַארענעג, ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו גנולדנַאהּפָא ריא
 -- .?ןטנעמוקָאד עשטייד ןופ רָאנ טנַאקַאב זנוא ןענעז םיטרּפ, : טרעפטנע
 םיא טנעקעג טינ רעבָא ,דנאטשרעדיוװ ַא רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ןשטייד יד

 ןט17 םעד ,רעגַאל ןופ עיצַאדיװקיל רעטנַאלּפעג םעד ברע .,ןדיימסיוא
 ןעגא טנַאדנעמָאק םעד ןלַאפַאב ענעגנַאפעג יד ןענייז ,1942 ,רעבמעצעד

 -טנַא טוואורּפעג ןבָאה סָאװ ,ענעגנַאפעג יד ףיוא ,אבאש םראדנאשז םעד ןוא
 יד טָאה ןעמ ,ןלַאפעג ןענעז 112 .יירעסיש ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא ןפיול

 ךרוד טכַארבעג ןוא סָאטױא-טסַאל ףיוא ןעמונעגפיורַא ענעגנַאפעג עקירעביא
 -רעטנוא ןרָאװעג טע'גרה'רעד ןענעז ןדיי 20 ךָאנ .עצווָאלדיש ןייק יעלריפ
 ןַאמסָארג -- .ןפיולטנַא ןוא ןלעטשנגעק ךיז טוװאורּפעג ןבָאה ייז ןעוו ,סנגעוו
 סָאװ ,ןַאד טסואוועג טינ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידרערעטנוא יד; :וצ רעטייוו טיג
 ןרָאװעג רעטעּפש זיא גָאליּפע רעד זיולב .רעגַאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע
 רעטעברַא-ןדיי 580/ : טנַאקַאב זיא סע סָאװ ,ץלַא זיא סָאד ןוא טכעלטנעפערַאפ
 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז רעגַאל םעד ןיא

 -לעזרעד ןיא ,עציװָאכארַאטס רעגַאל זיא ןעשעג זיא לַאפ רעכעלנע ןַא
 6,000 --- 1942 רָאי ןיא ןעוועג ןענעז ןטרָאד .טפַאשדואוועיָאו רעצלעק רעב
 םייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי קילדנעצ ַא ןפָאלטנַא ןענעז טשרעוצ ,םירוסא
 רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ ןופ ףליה רעד טימ ,ןפָאלטנַא ןענעז רעטעּפש .ןוויוא
 -עגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג 2 ךָאנ ,(?ײמרַא-סקלָאפ;) "אווָאדויל אימרַא;
 רעד רַאפ ,טכַאנ רעטצעל רעד ןיא ."ַאוָאדויל ַאימראק רעד ןָא ןסָאלש

 ןפָאלטנַא רעגַאל ןופ ןענעז ,1943 ,טסוגיױא ןט28 םעד ,רעגַאל ןופ עיצַאדיװקיל
 .(32 ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז ייז ןופ 20 זיולב רעבָא ןדיי ןסַאמ

 ןיא טביירש ץיוושיוא ןופ ןַאמטוג לארשי רענעבילבעג-ןבעל רעד ךיוא
 דנַאטשפיױא ןופ ןשטנעמ עדנעריפנָא יד ןופ ןעמענ יד; זַא ,תונורכז ענייז
 --- רעטייווצ רעד ,ןַאמסלעדנאה בקעי טנָאמרעד רענייא ,טנַאקַאב טינ ןענעז
 ךיז ןענעז ערעדנַא ,דנַאטשּפױא ןופ רעריפנָא סלַא ,יקסוװַאשרַאװ ףסוי
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 רעד ןופ ןרעציפָא ,ןדיי עשיכירג ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוריפנָא יד זַא ,רעשמ

 ,דנַאטשפיוא ןופ רענייק ןבילבעגרעביא טינ זיא סע תויה ,,.ײמרַא רעשיכירג
 (ב2 ,"םיא רעביא טייקרָאלק עלופ יד ןעניוועג וצ ךעלגעממוא זיא

 גנורעקלעפַאב עשידיי ריא סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו
 קנַאד ַא ,ןסקַאװעג ,דנַאברַאפ-ןטַאר םוצ ןייגרעביא ריא ךָאנ זיא ,ןָא ןעמ טמענ
 א רעכעה זיב ,"טנעמענרעווָאג לַארענעג, ןטריּפוקָא-שטייד ןֹופ םיטילּפ יד
 -ןַאלקּפָא עכַאװש זיולב; .תועידי קיניײוװ ץנַאג ןַארַאפ ןענעז --- ,ןָאילימ בלַאה

 ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןגעוו טכיירגרעד ןבָאה ןעג |
 ידוהי לע תרכ, לטיּפַאק ןיא ןזיוועגנָא טרעוו -- ,"גרעבמעל ןופ ָאטעג ןיא
 דנַאטשרעדיװ ן'רעביא םיטרּפ רעמ ליפ רימ ןעניפעג ןגעקַאד (22 ,"היצילג
 ןַאמצַאק .פ .נעג ןופ טכירַאב ןעמייהעג םענעבילברַאפ ןיא ,עיצילַאג ןיא
 רע ואוו ,1942 ,ינוי ןט20 םעד טריטַאד ,םוטנדיי ןשיצילַאג ןופ ןוילת םעד
 ענעבילברַאפ לָאצ יד ןרָאװעג זיא'ס רענעלק סָאװ; זַא ,רעטנוא טכיירטש
 ?דנַאטשרעדיװ רעייז ןרָאװעג זיא רעסערג ץלַא -- ,ןדיי

 ךיוא סנטצעל טָאה דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ לטיּפַאק ןטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא
 -רַאװד קרַאמ .רד רעשרָאפ-ןברוח רעטסואווַאב רעד טכַאמעג םַאזקרעמפיוא
 טרַאה דנַאלטסע ןטייוו םעד ןיא; זַא ,ןזיוװעגנָא טָאה רע ,ענליוו ןופ יקצעשז
 טימ ןרעגַאל קיסיירד בורק טריטסיזקע ןבָאה ,טנָארפ רעדַארגנינעל םייב
 ןופ טכַארבעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי עטריטרָאּפעד רעטנזיוט רעקילדנעצ

 יד .ענֹווָאק ןוא ענליוו ןופ רקיעב ןוא טַאטשנעיזערעט ,טרופקנַארפ ,ןילרעב
 ,טנַאקַאב טשינ טציא זיב ךָאנ זיא ןרעגַאל עקיזָאד יד ןופ עטכישעג

 זיא סָאװ ,דנַאטשרעדיװ רעכיירטסייג רעד טנַאקַאב טשינ זיא רעמ ךָאנ
 רעדלעוו יד ןיא ןפיולטנַא סָאד לעיצעּפס ןוא --- קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טרָאד
 9 טכַאמעגכרודַא בָאה ןיילַא ךיא ,רעלטעצַאק עשידיי לָאצ רעסיורג ַא ןופ
 ייב גנוביוהרעד רעקיטסייג ַא ןופ תודע ןַא ןיב'כ ןוא דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל
 (ד? ,"ןרעגַאל עשינָאטסע יד ןיא רעלטעצַאק ךס ַא

 לטיט םעד "ענַאברָאסא רעד ןיא ןעמוקַאב 1967 גנַאפנָא טָאה יקצעשזראווד
 עשידיי יד ןגעוו (טּפירקסונאמ ןיא) קרעוו ןייז רַאפ עטכישעג ןופ רָאטקָאד
 ,דנַאלטסע ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןוא ןרעגַאל

 ןיא עּפורג-רענַאיטרַאּפ רעשידיי רעטנַאקַאבמוא ירמגל ַא ןגעוו = -
 ןופ רעשרָאפ רעשיסור ַא ,וואלעב .ַא ,טליצרעד טָאה ,ד נ ַא ל ט ע ל
 -רענַאיטרַאּפ ידע ךוב ןופ רבחמ ןוא סיצַאנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ
 ף,דנַאלסור"ןטעװָאס ןיא גנוגעווַאב

* 
 א *

 ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןוא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 ןטנַאקַאב קיניײװ-רעמ ,ןכעלנייוועג םעד ןופ ךעלטנירג ךיז ןדיישרעטנוא ,ןלױּפ
 ןט2 ןתעב טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ייז יו ,םוטנענַאזיטרַאּפ ןוא דנַאטשרעדיױװ
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 ,דנַאלשטײד ןגעק טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיוװצ גירק-טלעוו
 -מוא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא רעקלעפ עלַא יד ייב ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ רעד
 רעדָא ןבָאה סָאװ ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנעמעלע רעקיטיונ טגנידַאב
 -רעטנוא -- דנַאלסור ןיא יװ --- ,רעדָא ,עירָאטירעט רעייז טריּפוקָא ןצנַאגניא
 יד .דנַאל ןופ לייט ןסיורג ַא עיצַאּפוקָא רעלַאטורב רעד רעטנוא ןפרָאװעג
 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ גנוריגער יד ןוא ,לַאפ ןטשרע ןיא ,ןעגנוריגער-תולג
 דנַאטשרעדיװ םעד ןעלקיװטנַא ןוא ןלעטשוצפיוא תוחוכ עלַא טימ ןעזעג ןבָאה
 םעד ןליפ ןבעג וצ ידכ ,סעירָאטירעט עטריּפוקָא יד ןיא םוטנענַאזיטרַאּפ ןוא
 ירמגל טינ ךָאנ ןענייז סעירָאטירעט ןוא רעדנעל עטריּפוקָא יד זַא אנוש
 ןוא ןטרָאד ךיוא רעטייוו ןָא ךָאנ טייג גירק רעד זַא ,םיא ךרוד טשרעהַאב
 יד ןפלעה ,טנעמָאמ ןקירעהעג ןיא ןלעוו ןעײמרַא עמייהעג עקיטרָאד יד זַא
 .רעדנעל עטּפַאכרַאפ יד ןרעבָארעד וצ קירוצ תוחוכ-טּפיוה ןוא עלַארטנעצ

 טלקיװטנַא גירק-רענַאזיטרַאּפ רעד זיא ,עודיכ ,שיגרענע סרעדנוזַאב
 סָאװ ,דנַאלסור ךרוד "גירק ןשידנעלרעטָאפ ןסיורגע ןט2 ןתעב ןרָאװעג
 "קָא עסיורג עריא ףיוא םוטרענַאזיטרַאּפ ןטלקיװטנַא קרַאטש ןכרוד טָאה
 "ילימ יד ןריזינַאגרָאזעד וצ טבערטשעג ,אנוש ןופ ןקור ןיא םיחטש עטריּפ
 םעד ,סעיניל-עיצַאקינומָאק ענייז ןרעטש -- ,אנוש ןופ טפַארק עשירעט
 יד ןופ עיצַאקָאלסנַארט םעד .,ןוורעזער ,רעוװעג ,זיּפש ןופ טרָאּפסנַארט
 ןטייווצ; ןימ ַא ײמרַא רעשידרערעטנוא ריא ךרוד ללכב ןפַאש וצ ןוא תוחוכ
 .אנוש ןופ ןקור ןיא ?טנָארפ

 ןוא ןשטנעמ ןייק טניושעג טינ טָאה טכַאמ-הכולמ עלַארטנעצ יד

 טנעמעלע ןקיטיונ טגנידַאבמוא ,ןקיזָאד םעד ןרעטיירבסיוא ףיֹוא ןעלטימ
 זיא ןוא ,גירק ןופ גנוריפ רעד ןיא ץַאלּפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו
 -ַארטס-סגירק ריא ןופ ןַאלּפ םענײמעגלַא רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא
 ןוא ָאידַאר ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא ,ןעלטימ עשינכעט ענרעדָאמ יד .עיגעט
 -רענַאזיטרַאּפ םעד ןרעטיירבוצסיוא טכעלגעמרעד ,ןבָאה ,לג .ד ,א עיצַאיװַא

 סָאד .רעירפ טנַאקַאב ןעוועג טינ ירמגל ןענייז סָאװ ,סעיסנעמיד ןיא גירק
 טליּפשעג רעבירעד טָאה גירק ןקיטצעי ןתעב דנַאלסור ןיא םוטנענַאזיטרַאּפ
 רעד תעב ,1812 רָאי ןיא גירק-רענַאזיטרַאּפ רעד יוװ ,לָאר ערעסערג ליפ ַא
 ,דנַאלסור ןיא ןעיימרא סנָאעלָאּפָאנ ןֹופ עיזַאוװניא

 ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ןוא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 "עג ןופ ןדיישרַאפ טנורג םצע ןיא ,ןעז ךיילג ןָאק ןעמ יו ,ןעוועג ןענייז
 יטרַאּפ ןוא דנַאטשרעדיװ ןטנכָאװַאב ,"ןלַאמרָאנ; ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןכעלנייוו
 ןוא דנַאטשרעדװ ןשידיי ןרעטניה .רעדנעל עטריּפוקַא יד ןיא םוטנענַאז
 -ַאגרָא םיא לָאז סָאװ ,טכַאמ-הכולמ ןייק ןענַאטשעג טינ זיא םוטנענַאזיטרַאּפ
 ןיא טָאה הכולמ ַא סָאװ ,ןעלטימ ערעייהעגמוא עלַא טימ ןציטש ןוא ןריזינ
 ןענעז םוטנענַאזיטרַאּפ ןוא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעצנַאג רעד .תושר ריא



 ַא טיול טינ ןוא ,סעיצַארעּפָא-סגירק ןופ טַאטלוזער ןיא טינ ,ןענַאטשטנַא
 ,גנוריפ-סגירק רענײמעגלַא ןופ ןַאלּפ ןשיגעטַארטס ןטעברַאעגסיױא רעירפ

 סָאװ קלָאפ-סטייהרעדנימ ַא ייב ןעמוקעג זיא דנַאטשרעדיױװ רעשידיי רעד --

 ןקיטשרוד-טולב ןקיטכעמ ַא ךיז ןגעק טַאהעג ןוא טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא
 ,ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד שיזיפ ןטָארוצסױא ןזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,רענגעק

 ןופ רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא ןוטעג ,סנקירעביא סע טָאה רע יו ,טקנוּפ ---
 יעּפָאריײא רעטריּפוקַא רעד

 ןבָאה סָאװ ענעי וליפַא רעקלעפ עטריּפוקַא יד ןופ דישרעטנוא ןיא
 עטרעגנוהעגסיוא ,עטקינייּפעגסיױא יד ןבָאה ,ןעגנוריגער-תולג זיולב טַאהעג
 טימ ייז ןגרָאזַאב לָאז סע רעוװ ,טַאהעג טינ ָאטעג ןיא ןסַאמ עזָאלרעװעג ןוא
 -טפול ,ןרָאטקורטסניא ,עיצינומַא ,רעוועג טימ ,ןעלטימ-טלעג עקיטיונ יד

 ןיא ןרָאװעג טקישעג טנַאה רעטיירב ַא טימ ןענייז סָאװ ,,לג ,ד .א ןטנַאסעד

 עטעדניברַאפ ךרוד ךיוא יו ,עדנפערטַאב ערעייז ךרוד רעדנעל עטריּפוקַא יד

 טינ וליפַא ןבָאה סָאטעג עטרילָאזיא ןוא ענעסָאלשעגּפָא יד ,ןעגנוריגער

 ןליט טנעקעג טינ ןוא ,ןעגנודניברַאפ עלַאמרָאנ ןייק ךיז ןשיווצ טַאהעג

 ןבָאה ייז .לג:דיא ןרעדנַא םעד רענייא ףליה ןקיש ,עיצַאמרָאפניא טימ ךיז

 טינ ךיז ןבָאה ,רעקלעפ ערעסערג ןוא עלַאמרָאנ ,ערעקרַאטש יװ ,ןעזעג

 טימ וליּפַא ,טנַאּפוקַא ןשירעדרעמ ,ןקידתוירזכא םעד ןגעק ןרעוו טנעקעג

 דנַאטשרעדיװ ןייק טגײצעגסױרַא טינ ךיוא ןבָאה ןוא ןעיײמרַא ערעייז

 .ןרָאװעג טריּפוקַא ןענייז רעדנעל ערעייז תעב

 ךרוד טלגנירעגמורַא ןעוועג ךיוא ןענייז ןליוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד

 ךרוד ןסערפעגכרוד ןעוועג ,גירק ןרַאפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,םינכש עכעלטנייפ

 םייב טנַאּפוקָא ןטימ טעברַאעגטימ ןרעג גירק ןכָאנ ןבָאה ןוא םזיטימעסיטנַא

 ,ןדיי ןטָארסױא

 -- יקצעשזאווד קרַאמ .רד טביירש --- ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ רעד;

 עכלעוו ,ןקַאילָאּפ ןוא רעניווטיל ןופ גנורעקלעפַאב ַא ןופ טלגנירעגמורַא

 -- ,שטייד םעד ,אנוש םעד ןפלעהוצ ךָאנ טעװ ןוא ףמַאק ןיא ןפלעה טינ טעוו

 יַאלַאב ,לגענ עשטייד יד ןיא טמעלקעגנייא-ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ

 -- סרעפרַאוװ-סעבמָאב ןוא רעוועג-ןישַאמ ,ןעקנַאט ךרוד טרעג

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא הליחתכל ןעוועג זיא -- ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ

 רעכיז ףיוא ןייג ַא -- ,ןבעל ןופ עיצַאנגיזער ,סרעניואוונייאדָאטעג עטסרעמ

 | . . . טיוט םוצ םינּפ ןטימ ןפָא ןוא

 רעשילױּפ ןופ ןרוּפש ןייק טעמכ ןעוועג קיטנָאק טינ ןענייז קיטייצכיילג ןוא

 | ?.טײקיטעט-סדנַאטשרעדיװ רעשיווטיל רעדָא

 וקַא ןופ ןלייט ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא ןטלָאגעג ןבָאה ןוויטָאמ עלַא יד

 .עיצילַאג ,"טנעמנרעווָאג-לַארענעגפ ,ןילָאװ --- ,ןליֹוּפ ןטריפ
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 יד ןעמונעגפיוא רעניארקֹוא יד ךיוא ןבָאה ,רעניווטיל יד יװ טקנוּפ
 ןליצ עלַאנָאיצַאנ רעייז ןכיירגרעד וצ קידנעּפָאה ,סמערָא ענעּפָא טימ ןשטייד
 "טימ קידרעפייא ןבָאה ייז .ןשטייד יד ןופ ףליה רעד טימ סעיצַאריּפסַא ןוא

 ןדיי יד ןטָארסױא ןופ טיבעג ןפיוא סרעדנוזַאב ,טנַאּפוקָא ןטימ טעברַאעג
 ,שיטסיטַארַאּפעס ױזַא טמיטשעג ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ןסורסייוו יד ךיוא

 -ָאיצַאנ ןרעקיסעמ ַא טַאהעג ללכב ןבָאה ןוא ,רעניווטיל ןוא רעניארקוא יד יו
 ,ענעגייא ןַא עיצַאּפוקַא רעד רעטנוא טעדליבעגסיוא ןבָאה ,םַארגָארּפ ןלַאנ
 -סייו עיצַאּפוקַא רעד תעב ענעפַאשעג יד ןוא ?אוואכאמאס; עשיטסישַאפ
 וקַא ןשירעדרעמ ןטימ טעברַאעגטימ רעקינייו טינ טָאה ,ײצילָאּפ עשיסור
 רעניַארקוא יד יצ ,ײצילָאּפ עשיווטיל יד יװ ,ןדיי ןטָארסױא םייב טנַאּפ
 ,(ןרידנומ עריא ןופ ברַאפ ןטיול) "עװַאטַאנַארגע יד רעדָא ,ץילימ עלַאנָאיצַאנ

 | ,ייצילָאּפ עשילױּפ

 רָאי ןופ ןטימ ןיא ןפיול ןזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלקילגמוא יד
 ןעניפעג וצ ידכ ,דלַאװ ןיא ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא ךעלטעטש יד ןופ 2
 "עג טינ ןטרָאד ןבָאה ,טנַאּפוקַא ןשירעדרעמ םענופ גנוטער ןוא ץוש ןטרָאד

 -מוא ,עזיול יד .גנוגעוַאב-רענַאזיטרַאּפ עטריזינַאגרָא קירעהעג ןייק ןפָארט
 ענעּפָאלטנַא ךרוד בור יּפ לע טריפעגנָא ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עטריזינַאגרָא

 ליפעגטימ ןוא שינעעזנייא קינייו טַאהעג ןבָאה ,ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס
 -רַאּפ יד .טעדרָאמעג ןוא טבױרַאב ייז טָאה ןעמ ,טרעקרַאפ .ענעפָאלטנַא יד רַאפ
 ללכב ךיז טָאה (ןסערק) ןטיבעגידנַאר עשיליוּפ יד ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיט

 ,1943 רָאי ןופ בייהנָא ןיא ןוא 1942 רָאי ףוס םוצ טשרע טלקיװטנַא קירעהעג
 "רעביא טָאה דנַאלסור ןיא ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןופ גנוריפנָא-טּפיוה יד ןעוו
 "יטנא םעד ןפמעקַאב ןעמונעג ךיוא ןוא ,ריא רעביא טכיזפיוא יד ןעמונעג

 .ןעייר עריא ןיא םזיטימעס

 סָאװ ,?טנעמנרעווָאג-לַארענעג; םעד ןיא ,ןליױוּפ ןופ לייט ןטייווצ ןיא
 יד ןבָאה ,1929 רעבמעטּפעס טייז ,ןשטייד יד ךרוד טריּפוקַא ןעוועג זיא
 -טסבלעז עלַאנָאיצַאנ רעייז ןעמונעגּפָא טָאה רעלטיה עכלעוו ייב ,ןקַאילָאּפ
 -ןטעװָאס טימ ןריפכרודַא ןכָאנ ,הכולמ רעייז טכַאמעג בורח ןוא טייקידנעטש

 ףיוא ןייג טנעקעג טינ ןילַא םעד בילוצ ןיוש --- ,גנולייטעצ ריא דנַאלסור
 ןיא גנוריגער-תולג עשיליוּפ יד ,רעקירדרעטנוא ערעייז טימ עיצַארָאבַאלָאק
 אימרַא; עשידרערעטנוא ריא ,דנַאל ןיא ןפַאשעג לענש ךיוא טָאה ןָאדנָאל

 גנוריפנָא יד .םזיטימעסיטנַא ןופ יירפ ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאװ *,אוואיארק
 םעד זיולב רעוועג טימ טציטשעג טָאה "ײמרַא-סעדנַאל, רעקיזָאד רעד ןופ
 זיא קָאטסילַאיב ןיא ,1943 רָאי ןופ לירּפַא ןיא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןשידיי

 ןיא טינ ךיוא עבלעז סָאד .ןרָאװעג ןבעגעג טינ ןדיי יד עציטש ןייק רעבָא
 ,"אוואיארק אימרא, רעד ןופ לייט ַא .ואוושרעדנַא ןוא ןידנעב ,ווָאכַאטסנעשט
 ןפָא ןבָאה ,(תוחוכ עטנפָאװַאב עלַאנָאיצַאנ) *ז .ס .נ/ עשיטסישַאפ יד
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 רעסעב ןעוועג טינ ןענייז ןוא ,גנוטָארסױא-ןדיי ןָאפ רעייז ףיוא טנכייצעגנָא

 דיי ןדרָאמ םייב ,שטייד ןרַאפ

 רעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,(יײמרַא-סקלָאפ) "אוואדויל אימרא; יד

 ַאימרַאפ רעד ןופ דישרעטנוא ןיא ,טָאה ןוא 1943 רָאי ןופ טפלעה רעטג

 ,טנַאּפקַא ןגעק ףמַאק ןויטקַא ןופ גנולעטש יד ןעמונעגנָא *אווַאיַארק

 םורַא יזַא ןפַאש ןוא םזיטימעסיטנַא םעד ןפמעקַאב ןעזעג טָאה

 ,ריא ןָא ךיז ןסילשוצנָא ,ןדיי רַאפ ןעגנוגנידַאב עקירעהעג

 עלַא יד ץָארט זיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעטנפָאװַאב רעד ביוא

 "שיצולח יד לייוו ,רעכיז ,סע זיא ,דנַאטשוצ ןעמוקעג ,ןעגנוגנידַאב ערעווש

 עלַאטָאט יד ןעזרעד לענש טָאה ןלױּפ ןיא טנגוי-רעטעברַא ןוא עשיטסינויצ

 ןריפסיױרַא ךיז ןזָאל טינ ,ןסָאלשַאב טָאה ןוא טנַאּפוקַא ןופ תונווכ-דרָאמ

 -סיוא ןוא טעברַא"פַאלקש ןופ ןרעגַאל יד ןיא גנוטכַאלשסיוא וצ וויסַאּפ

 "עדרעמ םעד תוחוכ ןוא ןעלטימ עלַא טימ ךיז ןלעטשנגעק רָאנ ,גנודרָאמ

 "עג ךיוא ָאד טָאה קפס ילב .טיתרשמ ןוא רעפיולטימ ענייז ןוא טנַאּפוקַא ןשיר

 -עגמוא קידלושמוא ןסַאמ יד רַאפ המקנ ןעמענ ןלעװ ןופ ליפעג סָאד טקריוו

 ךרוד ןריפרַאפ ןזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטעדרָאמעגסיוא ןוא עטכַארב

 יד רעביא טשרעהעג טָאה סָאװ ,איפונכ-.ס.ס רעשירעדרעמ-שינָאלוװיײט רעד

 | .סָאטעג

 א

 "רַאפ ןיא קיטייצכיילג ןענַאטשטנַא זיא ןליוּפ ןיא דנַאטשרעדיװ רעד

 םעד ןופ טסברעה ןוא רעמוז ןיא ,1942 רָאי ןיא דנַאל ןופ ןלייט ענעדייש

 דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןוא ןדנַאטשפיוא ענַאטנָאּפס בור'ס וצ ןעמוקעג זיא רָאי

 זיא .נַאי ןט1 םעד .ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא ךעלטעטש ייר ַא ןופ ןדיי ןופ

 זיא ילוי ןט28 םעד ;דנַאטשרעדיװ ןגעוו ףורפיוא רעט1 רעד סיורַא ענליוו ןיא

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי עלופמור יד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ךיוא ןוא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןקידרעטעּפש םעד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ

 -ַאטסנעשט ,קָאטסילַאיב ןיא דנַאטשּפױא םעד ןריזינַאגרָא וצ םיחילש טקישעג

 קיגנעהּפָאמוא זיא רָאי ןבלעז ןופ טסברעה ןיא ,דנַא .א עקארק .,ןידנעב ,ןוָאכ

 ןיא ענעגנַאפעג סגירק עשידיי ןופ דנַאטשפױא םוצ ןעמוקעג םעד ןופ

 םוצ ןעמוקעג זיא ,1942 רָאי ןבלעזמעד ןופ ףוס עמַאס םוצ ןוא ,ןילבול

 ,עקָארק ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ לַאפנָא ןטנּפָאװַאב

 רעשיליופ) .ר.פיפ רעשירעפמעק .,רענענַאטשטנַאדיינ רעד טימ ןעמַאזוצ

 תעב ,עקָארק ןיא בולק-ןריציפָא ןשטייד ןטנַאקַאב ַא ףיוא (ייטרַאּפ-סטעברַא

 .טייל-רעטילימ עשטייד ערעכעה לָאצ ַא ןלַאפעג ןענייז סע ןכלעוו

 יד ןשיװצ ךיז טָאה דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןגעוו קנַאדעג םצע רעד

 עכעלרעהפיואמוא ןַא ןעגנַאגעגנָא ןיא סָאטעג יד ןיא .םַאזגנַאל טלקיװטנַא ןדיי

 ,טפָאהעג ןבָאה םיא ןופ רענגעק יד ,דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ןגעוו עיסוקסיד

 גט



 ןבָאה ןוא טייצ ערעווש יד ןעמוקכרוד זיא סע יוװ ןעגנילעג טעװ ,ןדיי יד זַא
 קַא ןשירעדרעמ רעד יבגל טײקמַאזכרָאהעג ןוא שעטיױװיסַאּפ טקידערּפעג

 עשירעפַאלקש עטסנעלק יד וליפַא ןצונסיוא ףרַאד'מ זַא קידנטלַאה ,טנַאּפ

 טָאה טנגוי-רעטעברַא ןוא עשיצולח ,עשירעפמעק יד ,ןטייקכעלגעמ-סטעברַא
 טנַאּפוקַא קיטשרודטולב-שינַאלוװייט םוצ יורטוצ םוש ןייק טַאהעג טינ רעבָא

 סָאװ ,רעדרעמ יד יבגל המקנ ןופ ליפעג ןטימ טנערבעג ,טגָאזעג יוװ ,טָאה ןוא
 "-סטעברַא עטשרמולכ ֹוצ עיצַאטרָאּפעד ךרוד ,ןדיי םוא רדסכ ןעגנערב
 ,גנוטכינרַאפ וצ שיטקַאפ ןוא רעצעלּפ

 ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןכערב טפרַאדעג טפָא ןבָאה רעפמעק עשידלעה יד
 יד יװ ,ןטנעמעלע עשיטסינָאיצַארָאבַאלָאק-םתס ערעדנַא ןוא "ןטַארנדיײק יד
 ,ןטנעגַא עשטייד ענעפָא ןוא יײצילָאּפ עשידיי

 -ליצילָאּפ םעד ,סנעג בקעי ןגעק ןעגנַאגעג ףמַאק רעד זיא ענליוו ןיא
 ןטצעל ןגעק --- עשרַאװ ןיא ;:רעיײטשרָאפ-ןדיי ךיוא רעטעּפש ןוא טנַאדנעמָאק
 "ןדיי ןגעק -- ןידנעב ןיא :םיובנעטכיל .שזניא -- טַארנדיי ןופ רעציזרָאפ
 רעד טָאה קָאטסילַאיב ןיא ,ןירעמ .מ ,טנגעג רעיבמעלגאז ןופ ןטסעטלע

 -ספמַאק יד טציטשעג טייהרעליטש ,שאראב .מ ,טַארנדיי ןופ רעציזרָאפ
 -פיוא ןגעק ןעוועג טנעמָאמ ןטצעל ןזיב זיא ןיילַא רע םגה ,עיצַאזינַאגרָא
 ,טיוט וצ ,ָאטעג ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,"ןריאוקַאוװע טזָאלעג ךיז ןוא דנַאטש

 -ּפָא ןוא ץרעניא יד ןייז רבוג טפרַאדעג ךיוא ןבָאה רעפמעק עגניי יד

 טָאה םישזעריָאטעג רעשירעדרעמ רעד ןעמעוו ,ןסַאמ יד ןופ טייקידנעה
 ןוא קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא .גנולפייווצרַאפ ןוא עיצַאנגיזער וצ טריפרעד
 םוצ ןסַאמ יד ןסיירוצטימ ןוואורּפ ןרָאװעג טכַאמעג רדסכ ןענייז ענליוו
 סָאװ ,ןגָאװצ עשיטיאוזעי ןוא עשלַאפ יד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ טינ ןוא ףמַאק

 סעיצַאטרָאּפעד עמַאזיורג יד רַאפ ןכַאמ ךעלנייוועג ןגעלפ רעדרעמ עשטייד יד
 ,סָאטעג יד ןופ

 -שיצולח יד ןביוהעגפיוא טָאה דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ןופ ןָאפ יד
 ךיז רָאט יז זַא ,טליפעג טָאה סָאװ ,טפַאשרעטעברַא ןוא טנגוי עשיטסינויצ
 ןליפַא לגנַארעג ןיא ןלַאפ רעסעב זַא ,גנוטכַאלשסיוא וצ ןריפ וויסַאּפ ןזָאל טינ
 -רעד ןריפסיורַא ךיז ןזָאל רעדייא ,ןעלטימ-ספמַאק עוויטימירּפ טימ
 | ,טיוט ןוא גנַאגרעטנוא ֹוצ טרינגיזער ןוא ןגָאלש

 יװ --- ןפמעק ןעמוקסיוא טעװ ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה רעפמעק עגניי יד
 ןַא ןריפ ןפרַאד ןלעװ ייז זַא --- ,"סדָא טסניעגע; -- שילגנע ןיא טגָאז ןעמ
 -ַאב ןייצ ןזיב ,רעדנעקיטלעוורעביא ןַא ןגעק ףמַאק ןכיילגמוא רעייהעגמוא
 רעד .ןעגנוגנידַאב ערעווש ךעלגעמנוא ןיא טכַאמ רעקידתוירזכא ,רעטנפָאװ
 טינ טָאה ,סָאטעג יד ןיא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו ףיוא ,ףמַאק
 ענעקַארשרעדמוא יד ןוא עטכישעג רעד ןיא ךיז וצ ןכיילג ןייק טַאהעג
 ,קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא --- ,ףמַאק ןימ ַאזַא וצ סױרַא ןענייז סָאװ ,רעפמעק
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 "םייוו ןופ ךעלטעטש עניילק יד ןיא -- רעירפ רעדָא ,1942 רָאי ןיא ענליוו
 ןיא ןדנַאטשפױא עטצעל יד תעב -- רעטעּפש יצ ,ןליוּפ ,ןילָאװ ,דנַאלסור
 "ןדלעה ַא ןופ ןרוגיפ ןופ סעיסנעמיד יד וצ סיוא ןסקַאװ -- ,ןרעגַאל יד

 !םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ סאפע-ןדלעה ןופ -- סאפע

 א

 "מוא טעמכ ןייז לכ-םדוק טָאה ןלױּפ ןיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 -רעדיוו ןוװיסַאּפ ַא טגײצעגסױרַא ןבָאה ןדיי ןעוו ,עטכישעגרָאפ עטנַאקַאב

 -עד ןענעק טינ ייז לָאז ןעמ ידכ ,דרע רעד ףיוא ךיז קידנעגיילסיוא ,דנַאטש
 טימ ןשטייד יד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ערעדנַא ,גנוטכַאלשסיוא וצ ןריטרָאּפ
 רָאי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעשעג זיא סָאד ,ןטסיופ ןוא טנעה עזיולב ערעייז

 -רַאפ ןטרָאד ןענייז ןדיי יד יוװ ,םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ,ענליוו ןיא ,1
 עשיגַארט עטשרע עקיזָאד יד ןופ טַאטלוזער רעד .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טרַאּפש
 : רעכעלקערש ַא ןעוועג זיא רעוועג ןָא ןשטנעמ ןופ דנַאטשרעדיװ ןופ ןטקַא
 "וקַא ןקידתוירזכַא ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא טרָא ןפיוא ןענייז ןדיי יד

 ,טנַאּפ
 טָאה רע .רעטעּפש ךיוא ןעוועג רעבָא זיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ

 ייר ַא ןיא ,?טנעמנרעװָאג-לַארענעג; ןיא 1942 רָאי ןיא טרזחעגרעביא ךיז
 -רעדיוו רעזָאלרעװעג .דֹנַא .א וװָאכעלעשז ,קצעיוואזאמ-קסנימ יוװ ,ךעלטעטש

 -עד רעסיורג רעד תעב סרעדנוזַאב ,עשרַאװ ןיא ךיוא ןעוועג זיא דנַאטש

 -פיא-לירּפַא ןזיב קידנטלַאהנָא ,1942 רעבמעטּפעס-ילוי ןופ עיצַאטרָאּפ

 "עג ןבָאה ןדיי עיצַאטרָאּפעד ךרוד עטָארדַאב יד ,19423 רָאי ןופ דנַאטש

 ,רעדרעמ"יצַאנ יד ןגעק טרעוועג ךיז ןבָאה ןוא טנעה עזיולב יד טימ טפמעק

 -גַאלשמוא; ןטנַאקַאב קירעיורט ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו וליפַא

 -רָאּפעד וצ ,ןענָאגַאװ יד ןיא ןדָאלעג עכעלקילגמוא יד טָאה'מ ווו ,"ץַאלּפ

 -רעדיוו ןשידיי טנּפָאװַאב םעד .ןרעגַאל-טיוט ןוא-עיצַארטנעצנָאק ןיא עיצַאט

 : ןדָאירעּפ יירד ןיא ןלייטעצ ללכב ןעמ ןָאק ןלױּפ ןיא דנַאטש

 "דנַאר יד ןיא ךעלטעטש עניילק ןיא דנַאטשפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ

 -בול ןיא ךיוא ןוא עיצילַאג"חרזמ ,ןילָאװ ,דנַאלסורסיײװ :ןלױּפ ןופ ןטיבעג

 "עגרָאפ ןענייז ןדנַאטשפױא ענַאטנאפס בור'ס ,עקיזָאד יד ,טנגעג רעניל

 טינ טעמכ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יז ,1942 רָאי ןופ טסברעה ןוא רעמוז ןיא ןעמוק

 יד ,רעקיליטרַאפ ערעייז ןגעק ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,רעוװעג ןייק טַאהעג

 -ספמַאק עוויטימירּפ טימ -- ,ןסורסייוו ןוא רעניַארקוא ,רעניווטיל ,ןשטייד

 ןסײרסױרַא ידכ ,.לג .ד .א ,סעילבָאלָאה ,רעגנערד ,קעה ,סרעסעמ --- ,םילכ

 -ַאבסױא טנעקעג ךָאנ ךיז טָאה'מ ווו ,ןײרַא דלַאװ ןיא סָאטעג יד ןופ ךיז

 יד .ןּפורג"רענַאזיטרַאּפ ןיא ךיז ןסילשנָא רעדָא רעדרעמ יד ןופ ןטלַאה

 ,עווכאל ,קצעלק ,שזיווסעינ ןיא ןעוועג ןענייז ןדנַאטשפױא עכלעזַא עטשרע

 ,רימ ןופ ןּפָאלעג ןדיי ןענייז ליצ ןבלעז ןטימ .דנַאא לטעשז ,שטיוועכעל
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 ןוא רעדלעוו יילרעלכ ןיַא ,דנַאא ענשזעיווש ,קָאדעראוואנ ,עדיל ,ץביוטס
 ,עשטשוּפ רעקָאבילאנ ייז ןשיווצ רעטסערג רעד ןיא ,רקיע רעד ,סעשטשוּפ
 ,קסנימ ןוא ענליוו ןשיווצ

 שיגַארט סרעדנוזַאב ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ואוו, ןילָאװ ןיא
 -עג ןפיוא ןשטייד יד טימ רעניַארקוא יד ןופ ןטעברַאנעמַאזוצ ןלופ ןבילוצ
 ;,ץעניעמערק ןיא ןדנַאטשּפױא וצ ןעמוקעג זיא ,גנוטָארסיוא-ןדיי ןופ טיב
 ןיא ןבורג"ןטיוט יד ייב ךיוא ןוא ןישטוט ןיא ,קצול ייב רעגַאל-סטעברַא ןיא
 טינ דיי ןייא וליפא זיא ,טגָאזעג יװ ,ץעניעמערק ןיא .ערעדנַא ןוא ענרַאס
 ,עקוואלאפאר ,קינרעס ,ץערָאק ןופ דלַאװ ןיא ןפָאלעג זיא'מ .ןבילבעגרעביא
 ,רקיע רעד -- רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא עקוווטאנגיא ,עקווויפאז ,ץיווָארבמאד
 ,דלַאװ רעשטיוועטשיראווס ןסיורג ןיא ןוא רעדלעוו רענַאמוצ יד ןיא

 -- גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עקיטרָא ןייק זיא סע ואוו ,עיצילַאג-חרזמ ןיא
 -עג ןדיי יד ןבָאה ,ןעוועג טינ -- ןסילשנָא ןענעק ךיז לָאז'מ רעכלעוו ןיא
 טעטש יד ןופ ןדיי .דָארב ןיא דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןטשרע םעד טלעטש
 ךָאנ ןענייז סע ואוו ,דלַאװ ןיא ןפָאלעג ךיוא רעבָא ןענייז ךעלטעטש ןוא
 ןיא ייס .גנוטער ןוא ךיז ןטלַאהַאבסױא רַאפ ןטכיזסיוא עסיוועג ןעוועג
 ַא ןיא טעברַאנעמַאװצ ַא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא עיצילַאג ןיא ייס ,ןילָאװ
 -וצ ןענייז סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד טימ ןדיי יד ןשיוצ ,רעצעלּפ עליפ טינ ,לָאצ
 ,עסַאמ רעניַארקוא רעטעשויעצ רעד ךרוד ןרָאװעג טָארדַאב ןעמַאז

 -חרזמ ןוא ןילָאװ טימ ךיז טצינערג סָאװ ,טנגעג רענילבול ןיא ךיוא
 יו ,ךעלטעטש ייר ַא ןופ ןפָאלעג גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא ,עיצילַאג
 -ַאב ,דלַאװ ןיא .דנַא .א לאפמארפ ,קינשארק ,ץעוואבארג ,וואלוּפ ,וועשטראפ
 ,ןילבול ןיא ענעגנַאפעג-סגירק עשידיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןכָאנ רעדנוז

 ןבָאה ייז .עשינַארט ַא ןעוועג זיא ןדיי ענעּפָאלטנַא עלַא יד ןופ עגַאל יד
 ןענעק ןלָאז ייז עכלעוו ןיא רענַאזיטרַאּפ ןפָארטעג ןטלעז רעדלעוו יד ןיא
 ,ןסילשנָא

 ןַאד ךיז טָאה "ןסערקק יד ףיוא גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ ענײמעגלַא יד
 יד ןיא ןבָאה 1942 רָאי ןיא .ךעלעדניו עריא ןיא טשרע ןענופעג ללכב
 ןוא עטריזינַאגרָאמוא זיולב ןענופעג ךיז ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיײװ ןופ רעדלעוו
 -סגירק ענעּפָאלטנַא ןופ בור'ס ןפַאשעג "ןדַאירטָאא עטריזילַארטנעצ טינ
 ךיז רַאפ ןענופעג ןבָאה סָאװ ,טייל-רעטילימ .וועג ןופ רעדָא ,ענעגנַאפעג
 ןוא ןסור יד טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה סָאװ ,רעטרע יד ןיא טלקמ םוקמ ַא
 טעברַאטימ ןוא עיצַארָאבַאלָאק ןופ טסייג ןטימ טקעטשעגנָא ןעוועג טינ ןענייז
 ,רעניווטיל ןוא רעניַארקוא יד טקיטלעװרעביא טָאה סָאװ ,ןטנַאּפוקַא יד טימ

 רעשיסור רעד ייב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,1942 ,יַאמ ןטס20 םעד טשרע
 ןופ בַאטש רעלַארטנעצ, רעלעיצעּפס רעד גנוריפנָא-טּפױה רעשירעט ילימ
 טסוגױא ןיא ךיז טָאה םיא ןופ שארב סָאװ ,?גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד
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 ןעו ,1943 רָאי בייהנָא ןיא זיולב רעבָא .ווָאלישאראוו טלעטשעג ,2
 אנוש ןופ ןקור ןיא בַאטש ןופ טעברַא יד טָאה ,טעפירּפ יד טריסרָאפ טָאה'מ
 ןוא דנַאלסורסייו:ברעמ זיב יו ,טנָארּפ ןרעטניה ףיט ױזַא טרַאּפשעגנָא

 .ןילָאװ

 ענעפורעג יֹוזַא הליחתכל טעדליבעגסיוא ןבָאה ןדיי ענעּפָאלטנַא יד
 ,ןעיורפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ טלמַאזעג ךיז ןבָאה ייז ואוו ,"ןרעגַאל-ןעילימַאּפ,
 יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי-טינ יד .ןרעטלע ,רעדניק

 ןופ לייט ַא םגה .טסואוועג טינ טעמכ ןרעגַאל עכלעזַא ןופ ןבָאה רעדלעוו

 -עג טָאה ןרעגַאל-ןעילימַאּפ יד ןופ טנעמעלע ןשידיי ןקיאעפספמַאק-טינ

 יד רַאפ סעיצקנופ עכעלטפַאשטריװ ןריפסיוא םייב גנוקיטפעשַאב ןענופ

 ןבָאה ייז .שיגַארט סרעדנוזַאב ןעוועג עגַאל רעייז רעבָא זיא ,רענַאזיטרַאּפ

 עשטייד יד ייב לעיצעּפס ןוא ,שטייד ןטימ ןפמַאק יד תעב רעייהעגמוא ןטילעג

 סעזַאב ערעייז ןרעדנע וצ ױענַאזיטרַאּפ יד ןעגניווצ ןגעלפ סָאװ ,?סעװַאלבָא;

 ןקיאעפ-ספמַאק טינ םעד קידנזָאלרעביא ,ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ ןרעדנַאװ ןוא

 ,טאראב סטָאג ףיוא ללכב ןדיי יד ןטלעז טינ ןוא טנעמעלע

 לקיטש ַא ןלעטשנייא ןעמונעג ןעמ טָאה 1942 בייהנָא ןופ טשרע

 ךיוא טָאה גנוריפנָא ריא ןוא .גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא גנונעדרָא

 ,רענַאזיטרַאּפ עקיטרָא יז ןשיווצ םזיטימעסיטנַא םעד ןפמעקַאב ןבױהעגנָא

 ךיז ןבָאה דנַאלסורסייװ ןיא ןרעגַאל-רענַאזיטרַאּפ עשידיי עטסערג יד

 ישטלָאװ ןיא ןוא עשטשוּפ רעקָאבילאנ רעטנָאמרעד רעד ןיא טעדליבעגסיוא

 ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ענעדיישרַאפ יד ןופ בור'ס. םינָאלס ןופ טייוו טינ ,ירָאנ

 רענײמעגלַא רעד ןופ קיטילָאּפ עלעיציפָא יד .גנַאל טינ טריטסיזקע ןבָאה

 ערעדנוזַאב ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעק ןעוועג זיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ

 -נײרַא בור'ס ןענייז רעדילגטימ ערעייז ןוא ,ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןוא ןעגנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ ענײמעגלַא יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 ללבב -- 1944 רָאי ןיא ,רעטילימ ןשיטעוװָאס ןרעלוגער ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ

 ,ןלייט עשירעטילימ ערעלוגער יד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא

 ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז ןילָאװ ןיא ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עשידיי 2 יד

 רדסכ ןרָאװעג לענָאיצרָאּפָארּפ ןדיי לָאצ יד זיא ייברעד ,עטשימעג

 "עגסיוא רעד ןופ ןדיי ןופ סולפוצ ןרענעלק ןבילוצ ךיוא ,רענעלק ץלַא

 ןט11 םעד ענוװָאר ןעיײרפַאב רַאפ ןפמַאק יד ןיא .ןילָאװ ןדיי ןופ רעטקידייל

 ,דַאירטָא-וואלישראוו ןופ ןדיי יד ךיוא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,4 רַאורבעּפ

 ץיװָארבמָאד ,קינרעס ןופ ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ללכב הליחתכל זיא סָאװ

 רעטמירַאב רעה ןופ *עטָאר עט7, עשידיי יד ךיוא .ךעלטעטש ערעדנַא ןוא

 ענעּפָאלטנַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,קאפוואק .נעג ןופ עיזיוויד-רענַאזיטרַאּפ

 "אקס ןשיצילַאג ןוא עקוואלאפאר ,עקוואטאנגיא ,ץערָאק ,עקוואויפאז ןופ ןדיי

 יד ךָאנ סרעדנוזַאב ,ןלייט ערעדנַא ןשיווצ ןרָאװעג טזיילעגפיוא זיא ,טַאל
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 רעד ןופ תולּפמ יד ךָאנ ןוא טורפ ךייט ןפיוא ןיטַאילעד ייב ןטכַאלש עסיורג

 ,גרעב"ןטַאּפרַאק יד ןיא עיזיוויד

 רערעטיב רעד ךָאנ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןבָאה ,טנגעג רענילבול ןיא

 ךיז ,"אוואיארק ַאימרַאא רעקיטרַא רעשיטימעסיטנַא רעד טימ גנורַאפרעד
 יד טול ,טָאה "אווָאַארק ַאימראק יד ."אוואדויל אימראק רעד ןיא ןסָאלשעגנָא
 "סיוא ןעזעג ללכב ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תזולג רעשיליױּפ רעד ןופ ןעגנוזײװנָא
 תוטיחש עקיטולב וצ ןעגנערב טעװ סָאד לייוו ייס ,ןשטייד יד טימ ןפמַאק ןדיימ

 ןרַאפ תוחוכ עריא ןטיהסיוא ידכ -- רעמכָאנ ןוא ,גנורעקלעפַאב רעד ףיוא

 ןכָארבעג ןייז טעוו ײמרַא עשטייד יד ןעוו ,לגנַארעג ןקיטליגדנע ,ןקדירעטעּפש
 יד ,ןלױּפ ןופ ןעיצקירוצ ןפרַאד אלימב ךיז טעװ ןוא ןטנָארפ יד ףיוא
 ןגעק ףמַאק ןקיד'פכית ַא רַאפ ןעוועג זיא "ַאװָאדויל ַאימרַאק עשיטעווָאס-ָארּפ
 עטשימעג ןיא טלדנַאוװרַאפ זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ןדַאירטָא עשידיי יד .טנַאּפוקָא
 ןעמַאזוצ ,שרַאמנײרַא םוצ טבעלרעד ךיוא ,ןטסולרַאפ עסיורג ךָאנ ןוא ןדַאירטָא
 ,ןילבול ןיא ,1944 ילוי ןיא תוחוכ עשיליוּפ ןוא עשיטעווָאס עכיירגיז יד טימ

 ,ענליוו ןבעל ,עשטשופ רעקצינדור רעד ןופ ןדַאירטָא עשידיי 4 יד זיולב
 רעד ןיא גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעשיווטיל רעד ֹוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ
 עשידיי ערעדנוזַאב ןופ ץנעטסיזקע רעד טרעטשעג טינ טָאה סָאװ ,עשטשוּפ
 רעלופ רעייז ןיא ,ןרישרַאמנײרַא ןעוועג הכוז ןבָאה ,ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ
 םעד ,עיזיוויד רעשיווטיל רעד ןוא רעטילימ ןכיירגיז ןטימ ןעמַאזוצ ,םרָאפ
 ןענייז ןדַאירטָא עשידיי 4 יד .ענליוו רעטיײרפַאב רעד ןיא 1944 ילוי ןט3
 ץשידיי רעדנוזַאב ַא ןדליבוצסיוא ,לָאצ רעייז טיול ,טקיטכערַאב ךיוא ןעוועג
 23"4 ןופ ךעלנייוועג ןייטשַאב טגעלפ עדַאגירב ַאזַא) עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ
 ןופ טפַאשרענגעק רעד בילוצ ,ןעמוקעג טינ זיא םעד וצ רעבָא ,(ןדָאירטָא
 ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ,גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעשיווטיל רעד ןופ בַאטש
 | ,ןַאמיז-סיגרוי טסינומָאק

 -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טעברַא יד ךיוא טרעהעג 1942 רָאי םוצ
 טריפעג טָאה סָאװ ,ע ק ָא ר ק ןיא ,ןליױּפ ןופ קע ןטייווצ ַא ןיא עיצַאזינַאגרָא
 עיצַאזינַאגרָא-ספמָאק רעשידיי רעד ןופ ףליה ןוא ןסיוו ןטימ טייקיטעט ריא
 ירמגל ןיא רעבָא ,עשרַאװ ןיא ןענַאטשטנַא ,1942 ,ילוי ןט28 םעד זיא סָאװ
 ןשינעעשעג יד ןופ קיגנעהּפָאמוא קידנעטשלופ ןוא ןעגנוגנידַאב ערעדנַא
 -טנגוי עשיטסינויצ-שיצולח עּפורג יד .ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיײװ ןטייוו ןיא
 ,טָאה "טנעמנרעווָאג-לַארענעג, ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא רעפמעק עכעל
 ,(ײטרַאּפ-רעטעברַא עשילױּפ עקניל) .ר.פ.פ ןופ רעדילגטימ טימ ןעמַאזוצ
 רעשטייד רעד ףיוא ןלַאפנָא עטסיירד 1942 רָאי ןופ ףוס םוצ טריפעגכרודַא
 ןתעב טקנוּפ-ךיוה רעייז טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,טייל-רעטילימ ןוא ײצילָאּפ
 בולק-ןרעציפָא ןפיוא ,1942 ,רעבצעמעד ףוס לַאּפנָא ןטנַאװעג ,ןשידלעה
 יד ,טייל-רעטילימ ערעכעה לָאצ ַא ןלַאפעג ןענייז סע ואוו ,"אירענאגיצ;
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 -ָעצ הריסמ ַא בילוצ םעדכָאנ זיא עּפורג-רעפמעק עכעלטננגוי ןוא עטסיירד

 עכעלטפירש ריא טצעזעגרָאפ טָאה ריא ןופ לייט ַא רעבָא ,ןרָאװעג טּפַאלק
 רָאי ןיא ךיוא קידנבעגסױרַא ,ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ
 קידנטעברַא ןוא (ץולחה ןדנעפמעק) "םחולה ץולחהק םעד שיליױּפ ןיא 3
 ,עקשטילעיו ,ענרָאט ןיא --- ץניװָארּפ רענַאיצילַאג-ברעמ םעד ףיוא
 ,דנַא ןוא ,עקָארק ייב ווושַאלפ רעגַאל

 ןלױּפ ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ דָאירעּפ רעטייווצ רעד -- .2

 יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעוו ,1943 רָאי םוצ ,רקיע רעד ,ךיז טיצַאב
 ןוא ,ענליוו ןוא קָאטסילַאיב ,עשרַאװ :טעטש עסיורג 2 יד ןיא ןדנַאטשפיוא

 ןיא ןדנַאטשפיוא יד ֹוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז סע
 ,דנַאטשוצ ןעמוקעג טינ רעבָא ןענייז סָאװ ,ןידנעב ןוא ווָאכַאטסנעשט

 ,טעּפשוצ ןעמוקעג ןענייז ןדנַאטשפיױא עקיזָאד יד זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ

 ,1943 לירַּפַא ןט19 םעד ,דנַאטשפױא ןופ טנעמָאמ םוצ זיא ,עשרַאװ ןיא
 ,ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ןופ (טנזיוט 80 -- ערעדנַא טיול) 60 זיולב ןבילברַאפ
 ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ ןבירטעגפיונעצ ןיהַא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ
 רָאג יד וליפַא -- ענליוו ןיא ןוא ,40,000 -- קָאטסילַאיב ןיא ,ךעלטעטש

 ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןטרָאד ןענייז ןדנַאטשּפױא יד .8,000 ןופ לָאצ עניילק

 טָאה סָאװ ,עיצַאּפוקַא רעקיטשרוד-טולב ,רעשירעדרעמ ַא ןופ ןרָאי ערעטיב

 -עגניירַא ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ תוחוכ עשיזיפ יד טרעצעגסיוא

 סָאװ ,עיצַאנגיזער ןוא טײקיטנעהּפָא ,עיטַאּפַא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא יז ןבירט

 עלַא עסיורג יד ןיא ןדנַאטשפיױא יד טלָאװ .גנולפייווצרַאפ טימ טצינערג

 יז ןטלָאװ --- ,גנוניימ עקיזָאד יד טגָאז -- רעירפ ןעמוקעגרָאפ טעטש

 ,טלעוו רעד ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ךיוא ןוא גלָאפרעד ןרעסערג ַא טַאהעג

 גוצ-דרָאמ ןעמַאזיורג ,ןכעלקערש םעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא ריא קידנעיצוצ

 .ןדיי יד ןגעק ןטנַאּפוקַא עקיטשרוד-טולב יד ןופ

 ןסױטשעגנָא הליחתכל ךיז טָאה דנַאטשפױא ןופ קנַאדעג רעד רעבָא

 טָאה ,הרצ ַא תעב קידנעטש יו .טפַאשרענגעק ַא ףיוא סָאטעג עסיורג יד ןיא

 -רעביא ןגעוו ןוא רעיודסיוא ןגעוו קנַאדעג רעד טשרעהעג ,ןדיי יד ןשיווצ

 ךרוד ןוא ףליהטסבלעז ןופ געוו ןפיוא ,אנוש רעד ןבעלרעביא ןוא ןטרַאװ

 -רַא עכעלטּפַאשטריװ ,עשידעפַאלקש יד ןליפַא ,עכעלגעמ עלַא ןצונסיוא

 "רעביא ךָאנ טָאה טנַאּפוקַא רעקידתוירזכא רעד סָאװ ,ןטייקכעלגעמ-סטעב

 עכעלקילגמוא יד טרַאנעג שיטיאוזעי זיולב טָאה רע עכלעוו טימ ןוא ןזָאלעג

 .ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא ןענייז סָאװ .,ןדיי

 ןבָאה טינ ןופ טקַאפ רעטושּפ רעד טקריוועג טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ,טנגוי-רעטעברַא ןוא עשיטסינויצ-שיצולח יד ,ףמַאק םוצ עיצינומַא ןוא רעוועג

 קידנעיורט טינ ,ףמַאק ןופ ןדָאב ןפיוא טלעטשעג הליחתכל ךיז טָאה סָאװ

 "עג טָאה סָאװ איפונכ-.ס.ס רעשיטנַאּפוקַא רעלענימירק םעד עגר ןייא ןייק

 או



 רעייז ןופ ףוס ןעמַאס זיב ךיוא טָאה ,ןרעגַאל ןֹוא סָאטעג יד רעביא טשרעה
 ,ןסַאמ יד ןופ טײקיטנעהּפָא עטרעניא יד ןייז וצ רבוג ןזיװַאב טינ ,ץנעטסיזקע

 -טימ טוָאלעג ךיז טייקידנגָאלשרעד ןוא עיצַאנגיזער רעייז ןיא ןבָאה סָאװ
 .עשירָאטַארָאבַאלָאק ךרוד טּפָא ןוא סָאטעג יד ןיא רעריפ-לדער יד ןופ ןּפעלש

 ,ןטנעמעלע
 עשידיי יד ןיולב טָאה ,1943 לירּפַא ןיא ,דנַאטשפיוא ןופ טנעמָאמ םוצ

 גנומיטש יד ךיז רַאפ ןעגיוועג וצ ןזיװַאב עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק
 "ףיטראפק רעד טימ טריזיטַאּפמיס טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ

 רַאפ ,(ָאטעג ןיא ןסַאמ יד ןשיווצ ןסייהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד יוו)
 ןדייש רעדעל ןופ טקיטרעפעגסיוא ,טיורב טסיזמוא טקַאבעג טָאה'מ ןעמעוו
 -קָאדָאטרָא יד ךיוא ,לג.ד.א םישובלמ ,ךיש טכיררַאפ ,ןרעװלָאװער יד רַאפ
 . טָאה ,אבמעז םחנמ םרה םענעמוקעגמוא רעטעּפש ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ,עיס
 ,דנַאטשפיוא םוצ גנומיטשוצ ריא ןבעגעג

 עליפ ערעייז ץָארט ,רעפמעק יד ןבָאה ענליוו ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא
 םעדה זיא ענליוו ןיא .ךיז וצ ןסַאמ יד ןעיצוצ ןזיװַאב טינ ,ןעגנוגנערטשנָא
 ,לַאפ-גרעבנעטיוו ןשיגַארט םעד תעב ,ןעגנולעג סנעג בקעי ןטסעטלע-ןדיי

 ןליפַא ןדנעוו ןוא טייז ןייז ףיוא ,ןפוא שיגָאגַאמעד ַא ףיוא ,סַאג יד ןעיצרעבירַא
 ,זיא קָאטסילַאיב ןיא .א.פ.פ רעד ןופ רעפמעק יד ן| ג ע ק  ןומה ןומה םעד
 -עג טינ ,טנגי רעשירעפמעק רעד ןופ טעברַא רעטפַאהרעביפ רעד ץָארט
 "עג ױזַא יד ןכַאמטימ טינ ןלָאז ייז זַא ןסַאמ יד ןגייצרעביא ןעגנולעג
 -רַאפ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ָאטעג ןופ ?עיצַאוקַאװע; עטשרמולכ ענעפור

 ןיא ָאטעג ןופ ךיז ןסײרכרודַא ןעז רעפמעק יד טימ ןעמַאזוצ ןלָאז ןוא ,טנדרָא
 | ,ןײרַא דלַאװ

 ןטייווצ ןפיוא ןעשעג זיא סָאװ ,טקַאפ ַא ךיוא טרעהעג 1943 רָאי םוצ
 ןטקיטרעפעגסיוא קיצנוק ַא ךרוד ןדיי ןופ ןפיױלטנַא סָאד ןלױּפ ןופ קע

 1943 רעבמעטּפעס ןיא ,(קעדורגַאװַאנ) קָאדעראוואנ ןיא ָאטעג ןופ לענוט
 ןוא ָאטעג םניא ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז סָאװ ןדיי עטצעל יד ןענייז ןפָאלטנַא

 -עג ןוא ןדנַאטשפיוא יד ןופ ,קיגנעהּפָאמוא ,לָאמַא רעדיוו סע זיא ןעשעג
 עדנטיידַאב ןטילעג ןבָאה ענעפָאלטנַא יד .ןלױּפ ןקירעביא ןיא ןשינעעש
 -ספמַאק עצנַאג יד טעמכ ןעמוקעגמוא ןפיולטנַא םייב זיא סע ,ןטסולרַאפ
 -ּפמָאק יד ייס ,טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,קָאדעראוואנ ןופ עיצַאזינַאגרָא
 לענוט ןגנַאל םעד ןבָארגכרוד םעד ןופ טעברַא עקידתונכס ןוא עטריציל
 עטעװעטַארעג יד ,לענוט ןגנַאל ןופ ןײגסױרַא םעד "טקעדעג; ייס טָאה ןוא
  ןשידיי םוצ קעװַא ,טנגעג ןשיסורסיוו םעד ןיא ,ךעלנייוועג יו ,ןענייז
 ,עשטשוּפ רעקָאבילאנ רעד ןיא רעגַאל-יקסלעב

 רעד וצ טמוק ,ןליוּפ ןיא דנַאטשרעדיוװ ןופ ,ןלייט-רקיע יד טָא וצ -- .2
 יד ןיא ןדנַאטשפיױא עטלפייווצרַאפ יד :רעשיגַארט ןוא רעטצעל ,רעטירד
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 ןיא ןביוהעגנָא .1945 רַאונַאי זיב 1943 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ -- ,ןרעגַאל
 טסוגיױא ןיא ,עשרַאװ ןופ עטריטרָאּפעד ןעוועג ןענייז סע ואוו ,עקנילבערט

  ,ראביבאס רעביא דָאירעּפ רעשיגַארט רעקיזָאד רעד ךיז טיצ ,32
 רעוװעשרַאװ 25,000 טקישרַאפ טָאה'מ ןיהואוו ,וואטאינאפ ןוא יקינווארט
 ןוא גרעבמעל ןיא רעגַאל רעוואנאי רעביא ןוא ,דנַאטשפיוא ןשידלעה ןכָאנ ןדיי
 ןופ ךעלטשער עטצעל יד ןופ 1944 רָאי ןיא ןפיולטנַא ןכרוד ,ץיוושיוא
 םעד זיב -- ,שטיוָאנַאראב ייב חרזמ ןיא טייוו ,רעגַאל רעוועשטידלאק

 רעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןיא ,ברעמ ףיוא קירוצ ,דנַאטשפיױא ןשיגַארט ןטצעל
 -עג ןענייז ןדנַאטשפיוא עלַא יד ,1945 רַאונַאי ןיא שזדָאל ןבעל ,ָאנמלעכ ןיא
 רעד טימ טינ ךיוא ןוא ייז ןשיוװצ טקַאטנָאק םוש ןייק ןָא בור'ס ןעש

 ךיז ןָאק'מ סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עשיגַארט עמַאס יד ןיא -- טלעוו רעסיורג
 זיולב רשפא --- ,ןיילק רָאג זיב זיא ?עכיירגלָאפרעדא לָאצ יד ,ןלעטשרָאפ
 סע ואוו ,יקינווארט ןוא וואטאינאפ ןיא .עקנילבערט ןוא ראביבאס ןיא
 ,םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ ךעלטשער יד טקישרַאפ ןעוועג ,טגָאזעג יוװ ,ןענייז
 ןענייז ייז רעבָא ,ןדנַאטשפיוא וצ ןעגנוטיירגוצ ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז
 ןבָאה ןרעגַאל עקירעביא יד ןופ ןוא ,בייהנָא ןעמַאס ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד

 .עטלייצעג טעװעטַארעג דנַאטשפיוא ןתעב ךיז
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 ןבָאה ,דָאירעּפ ןשיגַארט ןוא ןטצעל ןעמַאס ןקיזָאד ןופ 1944 רָאי ןיא
 רעד ןופ ךורבנעמַאװצ ןופ בייהנָא םעד ןעז וצ טבעלרעד ךיוא ןדיי יד
 טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןוא ,ןלױּפ ןיא טכַאמ רעשטייד רעשירעדרעמ

 | .ןילבול ןוא ענליוו ענוװָאר ןעײרפַאב םעד ןיא

 יװ ,ןילָאװ ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןענייז 1944 רַאורבעפ ןט11 םעד

 רעד טימ ןעמַאװצ , ע נוו ָא ר רעטײרפַאב רעד ןיא ןײרַא ,טנָאמרעד

 -ַאב םייב ןפמַאק יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןוא יײמרַא רערעלוגער

 ןדיי רענליוו יד ןופ ןדַאירטָא 4 יד ןבָאה ילוי ןט13 םעד .טָאטש יד ןעיירפ
 ןעײרפַאב רַאפ ןפמַאק יד ןיא ןעמונעגלייטנָא עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא

 רעד טימ ןעמַאזוצ ,אטילד םילשורי ןיא טרישרַאמנײרַא א ענליײוו

 רערעלוגער רעד טימ ןוא "גנוקינײארַאפ,-רענַאזיטרַאּפ רעשיווטיל רעצנַאג

 : .ײמרַא
 ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןבָאה ,1944 ילוי ןט24 םעד ,ךעלדנע ןוא

 ערעלוגער יד טימ ןעמַאװצ ,טרישרַאמנײרַא טפַאשדואוועיאוו רענילבול

 ,ןילבול ןטײרפַאב םעד ןיא ,ןלייט עשיליוּפ ןוא עשיטעווָאס
 יד ןופ ףמַאק; ןקידנעב2 ןייז ןיא ךיז טקיטפעשַאב סָאװ ,שטיווָאנאגאק,מ

 ,ןטנּפָאװַאב ןטימ ןצנַאגניא טעמכ ,?עּפָאריײא-חרזמ ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןופ לָאצ יד ןָא טיג ,ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיײװ-ברעמ ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי

 -- רעפעגמוא -- עבלעז יד ,טנזיוט 1412 ףיױא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד
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 ילבחק ךוב ןייז ןיא טסעװ .ב רעשרָאפ-לארשי רעד ךיוא טגנערב לָאצ

 ,דנַאלסור ןיא ןברוח ןשידיי םעד ,רקיע רעד ,טרעדליש רע ואוו ,"הילכ
 יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ לָאצ יד ןבעגוצ םעד וצ לָאז ןעמ ןעוו

 ץנַאג ןיא ללכב ןוא טפַאשדואוועיאו רענילבול רעד ןיא ןדַאירטָא עשידיי
 ,רעכיז ,ןעמ ןעק ןַאד -- ,עיצילַאג קידנסילשנייא ,"טנעמנרעוװַאג-לַארענעג;
 טָאה ,ןלוּפ ץנַאג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי לָאצ ענײמעגלַא יד זַא ,ןעמעננָא

 5,ןָאזרעּפ טנזיוט 25-20 ןפָארטַאב
 עשידיי יד ןופ רעדילגטימ יד ןרעוו טנכערעגוצ ךָאנ ןפרַאד ייז וצ

 ןיא ןדנַאטשפױא יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 עניילק לָאצ רעסיורג רעד ןיא ךיוא יװ ,ןרעטנעצ עשיטָאטש עסיורג יד

 -לַארענעגק ןיא ךיוא רעבָא ,"ףסערקא יד ףיוא ,רקיע רעד ,ךעלטעטש

 ןדנַאטשפױא עשינַארט ,עטצעל יד ןיא רעפמעק יד ךיוא יװ ,?טעמנרעווָאג

 ןענעז סע ןדיי ליפיוו .ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןוא-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 יד זַא ,ןעמעננָא ןָאק'מ .טסואוַאב טינ זיא ,ןפמַאק עלַא יד ןיא ןעמוקעגמוא

 ,םוטרענַאזיטרַאּפ ןיא ןוא ןדנַאטשפיױא יד ןיא עטקילײטַאב לָאצ עניײמעגלַא

 ,טנזיוט 50-45 ףיוא ןרעוו טצַאשעג ףרַאד =
 עסיורג יד ןיא ןדנַאטשּפיױא יד ןיא רעוט עוװיטקַא ןוא רעריפנָא יד

 ןעגנונכייצסיוא ןעמוקַאב ןבָאה ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןופ ךיוא יוװ ,ןרעטנעצ

 טלייטרע טָאה סָאװ ,ןליױּפ ןשיטַארקָאמעד-סקלָאפ ןופ גנוריגער רעד ןופ

 רעריפנָא קילדנעצ עכעלטע וצ סנעדרָא ןוא ןעגנונכייצסיוא עשירעטילימ

 ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןופ ןוא ןדנַאטשפיױא יד ןופ

 אאטו)



 ,1941 ינוי רעטק2 --- 1939 רעבמעטּפעס רעמו

 ןלױּפ ןטלייטעצ ןיא גנונעװַאב-רעטעברַא עשיטסינויצ יד

 ,עודיכ ,טָאה ,1929 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ,ןלױּפ ףיוא לַאפנָא ס'רעלטיה
 סָאװ ,חרזמ ןייק ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנורעדנַאװ רעסיורג ַא וצ טכַארבעג
 טָאה גנוריגער עשילױּפ יד יװ ,םעדכָאנ טקרַאטשרַאפ רעדנוזַאב ךיז טָאה
 זיא ןַאד .עינעמור ןייק געוו ריא ףיוא ,עשרַאװ ,טָאטש-טּפיױה יד ןזָאלרַאפ
 רעד ןופ ןסַאמ עסיורג .גנוגעװַאב ןיא ןעמוקעג דנַאל עצנַאג סָאד ללכב
 טָאה סָאװ ,רָאסערגַא ןלַאטורב ןופ ןפיול ןעזָאלעג ךיז ןבָאה גנורעקלעפַאב
 | ןלױּפ-ברעמ טרעבָארעד לענש ץנַאג

 ןביױהעגנָא דנַאברַאפ-טַאר רעד ךיוא טָאה ,1929 רעבמעטּפעס ןט17 םעד
 -וװָאטָאלָאמ ןופ ךַאמּפָא-עיטערגַא טינ ןופ ךמס ןפיוא ,טָאה ןוא עיסערגַא ןייז

 סָאד ,ןליוּפ ןופ "ןסערקא"חרזמ ענעפורעג ױזַא יד ןעמונרַאפ ,ּפָארטנעביר
 -נָא רעטעּפש ןענעז סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןוא ןילָאװ ,דנַאלסורסיײװ ,טסייה
 יד ןָא עניַארקוא-ברעמ ןוא דנַאלסורסייוװ-ברעמ סלַא ןערָאװעג ןעסָאלשעג

 -ַאב זיא רעבָאטקָא גנַאפנָא ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ ןקילבוּפער עדנעפערטַאב
 ןוא ענליוו ענעמונרַאפ יד ּפָא טערט דנַאברַאפ-ןטַאר רעד זַא ,ןרָאװעג טנַאק
 יצטיל וצ טנעגעג עקימורַא יד

 ךיוא ךיז ןבָאה ,חרזמ וצ טמָארטשעג ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ יד טימ ןעמַאזוצ
 ,גנוגעװַאב רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ םירבח רעטנזיוט עליפ ןזָאלעג

 ,ץולחה ,תודחאתה ,ןויצ ילעוּפ עקניל ןופ ,עטכער .ס .צ"ןויצ ילעוּפ ןופ
 עצנַאג ךיוא ןעגנַאגעג ןענעז סע .דנַא ןֹוא טייהיירפ-רורד ,ריעצה רמושה
 "חרזמ ןוא ןילָאװ ףיוא ןעוועג זיא געוו רעייז .םיצוביק-הרשכה עשיצולח
 ןיא .לארשי-ץרא וצ רעטנעענ ,ץינערג רעשינעמור רעד וצ --- ,עיצילַאג

 ,לעװָאק ןיא ןפָארטעגפינוצ םיצוביק בור'ס ךיז ןבָאה רעבמעטּפעס ןטימ
 ןוא שזדָאל ןופ ,ץלעק ןוא עשרַאװ ןופ םירבח ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןיהווו
 -עגרָאפ לעװָאק ןיא זיא רעבמעטּפעס ףוס .גרעבמעל ןוא עקָארק ןופ ,ןידנעב
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוק
 טדערעג טָאה'מ ,לארשייץרא ןייק ןגעוו ןכוז ןגעוו ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 "רָאפ .ןרַאגנוא ךרוד געוו םעד ןשרָאפסיױא ןגעװ ,עינעמור ןייק ןייג ןגעוו
 ףרַאד סָאװ ,טעברַא רעד ןגעוו ךיוא טדערעג ןבָאה "ץולחה, ןופ רעייטש
 ןשיצַאנ רעד -- ,ןלױּפ ןטריּפוקָא ןופ ןלייט עדייב ןיא ןרעו טריפעג רעטייוו
 םיחילש ןקיש וצ טייקיטינ רעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןבָאה ייז .ןשיטעװָאס ןוא
 ןופ געט-הלהב עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןזָאלרַאפ זיא סָאװ ,עשרַאװ ןייק
 רעייז ןופ העש רעד ןיא ןסַאמ יד ןזָאלרַאפ טינ רָאט ןעמ זַא ,טנָאטַאב ןוא גירק
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 ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא רעבמעטּפעס ןט28 םעד .,םירוסי ןוא ןייּפ ןטסערג
 סָאד ."דנוב, ןופ רעריפ רעד ,רעטלַא רָאטקיוװ ןרָאװעג טריטסערַא זיא סע זַא
 -טינ ןגעק טכַאמ רעיינ רעד ןופ תופידר יד ןופ בייהנָא םעד טריזילַאנגיס טָאה

 ןסירעגרעביא זיא גנוטַארַאב יד .סעיצַאזינַאגרָא ןֹוא ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק

 ,ןרָאװעג
 ענעפָאלטנַא יד ןיא ,רערעווש ץלַא ןרָאװעג זיא לעװָאק ןיא עגַאל יד

 יָאטקָא גנַאפנָא .רעגנוה טשרעהעג טָאה ,םיצוביק עשיצולח ןלױּפ-יצַאנ ןופ
 טָאה סָאװ ,"ץולחה; זכרמ ןופ גנוטַארַאב עטייווצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעב
 קירוצ קעװַא זיא לייט ןייא : ןלייט 2 ןיא זכרמ םעד ןלייטעצ וצ ןסָאלשַאב
 טפרַאדעג טָאה לייט רעטייווצ רעד ,עשרַאװ ןיא טעברַא רעד טימ ןריפנָא
 ,.רעטירד רעד ןוא ,טיבעג ןטריּפוקָא-שיטעװָאס ןיא טעברַא רעד טימ ןריפנָא

 ,לארשייץרא ןייק ךיז ןגירקוצכרוד ףיוא געוו ןכוז טפרַאדעג רעטייוו טָאה

 ןגעלפ סע ןענַאװ ךרוד .עינעמור ךרוד ןגעלעג זיא ןיהא געוו רעגיצנייא רעד
 -סנַארט ַא טלעטשעגנייא טָאה'מ .לארשי-ץרא ןייק םילוע ןרָאפ רעירפ ךיוא
 -רעבירַא ןזיװַאב ןוא ץינערג רעד ןופ ,מלק 20 ,יימאלאק ןיא טקנוּפ-טרַָאּפ

 עשיטעוָאס יד .ץינערג טייז רעדנַא רעד ףיוא םירבח קילדנעצ רָאּפ ַא ןריפ
 ךָאנ ןוא זכרמ ןופ רבח ַא טריטסערַא ,הריסמ ַא בילוצ ,טָאה ךַאװ-ץינערג
 עינעמור ךרוד געוו רעד .ןרָאװעג ןסָאשרעד וליפַא זיא רעווינשעל דוד .םירבח
 (= .,ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא

 ןזָאלעג ןַאד ךיז ןבָאה ןטנעמעלע עשיטסינויצ ללכב ןוא עשיצולח יד
 ןענעז עטיל ןיא .עטיל ןופ טָאטש-טּפיױה יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ענליוו ןייק

 -יטקַא עשידיי-לַאנָאיצַאנ ללכב ןוא עשיטסינויצ טביולרעד ןעוועג ןַאד ךָאנ
 רעד ,ןוא ,טמַא-עניטסעלַאּפ ַא ,"ץולחה; ַא ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאד .ןטעטיוו

 ןוא לארשי ץרא ןייק ןייז הלוע טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ,רקיע
 םָארטש רענײמעגלַא רעד ךיוא .טלעוו רעיירפ רעד ןיא ןרעדנַאװסיױא ללכב

 "רַאפ זיא סָאװ ,עטיל ןוא ענליוו ןייק ןָאטעג זָאל ַא ןַאד ךיז טָאה רערעדנַאוװ
 ;ןטכַאמסיורג ערעטילַאטָאט ייווצ יד ןשיווצ לזניא רעיירפ רעניילק ַא יו ןבילב

 עטריּפוקַא עדייב יד ןיא םיחילש טקישעג ךיוא טָאה "ץולחה; רעד
 רעיירפ רעד ןיא רעיוט סלַא ,ענליוו ןגעוו הרושב רעד טימ ןלױּפ ןופ ןלייט

 רעד ףיוא טריטסערַא טכַאמ עשיטעװָאס יד טָאה םיחילש לָאצ ַא .טלעוו
 טינ טָאה סָאד רעבָא .גנוקישרַאפ רעדָא הסיפת וצ טּפשמ'רַאפ ןוא ץינערג
 .עיסימ רעקילייה רעייז ןופ םיחילש עגנוי יד ןטלַאהענּפָא

 ליפ ,םיטילּפ טנזיוט ףלעװצ טרירטנעצנָאק ןַאד ךיז ןבָאה ענליוו ןיא
 -ויצ ןעוועג ןענעז טנזיוט ַא ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןעוועג ךיוא ןענעז םיטילּפ
 =ינַאגרָא ךיז ןבָאה סָאװ ,תוצולח ןוא םיצולח 2,000 ןוא םיטילּפ עשיטסינ
 ,ענליוו ןעשיווצ ןרָאװעג טלײטרַאפ דלַאב ןענעז ןוא םיצוביק ץלַא טריז
 םיטילּפ טרעדנוה רָאּפ ַא .דנַא .א ןעלאבריוו ,שזעוועינאפ ,לעוואש ,ענווָאק
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 -טלעוו ןשידיי ,?טניָאשזד; ןופ ףליה רעד טימ ."דנוב; ןופ ןעוועג ןענעז
 "ער עסיורג יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה .דנַא ,א רוטנעגַא עשידיי ,סערגנָאק
 ,םיטילּפ יד ןופ טעברַא-סגנוט

 ןרעייט ן'טימ םילוע עּפורג עטשרע יד ןעוועג הלוע זיא ,1940 ץרעמ ןיא
 סע ,ליעסרַאמ ןייק ךיירקנַארפ ןוא דנַאלָאה ,עיװַאנידנַאקס רעביא געוו-טפול
 רַאפ ןעמוקַאב וצ ידכ ,םולב ןָאעל דצמ ץנעוורעטניא ןַא ןעוועג קיטיונ זיא

 רעד ןעמוקעג זיא דלַאב ,ךיירקנַארפ ךרוד שינביולרעד-עזיירכרוד יד םילוע יד

 רעקיזָאד רעד ןוא ,קרַאמענעד ןוא עיגעוורָאנ ףיוא דנַאלשטיײד ןופ לַאפנָא
 יד ללכב ןוא ,ןסַאמ עשיטסינויצ ןוא עשיצולח יד .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא געוו

 ,עגַאל יד ןרָאװעג זיא רעגרע ךָאנ .גייטש ַא ןיא יו ןבילבעג ןענעז ,םיטילּפ
 רעטעּפש יז ןסָאלשעגנָא ןוא עטיל ןעמונרַאפ דנַאלסור טָאה ,1940 ינוי ןיא ןעוו
 -ויִצ יד ,ןסָאלשעג ןרָאװעג זיא טמַא-עניטסעלַאּפ רעד .דנַאברַאפ-ןטַאר ןָא

 .ודַא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ענוװָאק ןיא .ןטָאברַאפ-טעברַא עשיטסינ
 ,דנַא .א (לארשי ןיא טצעי) ,לעקנופראג .,ל

 ןייק טריטרָאּפעד ןרָאװעג ןענעז ענליוו ןופ רעוט עשיטסינויצ ייר ַא
 רעהרַאפ ַא ףיוא ןעמונעג ךיוא טָאה ענליוו ןיא טכַאמ עיינ יד .,דנַאלסור
 1964 רָאי ןיא ןברָאטשעג) ןיטשרוב ןימינב ,רעריפ-ןויצ ילעוּפ ןקיטרָאד םעד

 םענעפָאלטנַא ןגעו תועידי םיא ייב ןעמוקַאבסױרַא ידכ ,(קרָאי וינ ןיא
 ,ללבב םיטילּפ יד ןשיװצ רעוט עשיטסינויצ ןוא ןויצ ילעוּפ ןופ .ק.צ ןשילױוּפ

 / "רַא יד טָאה ,ענווָאק ןיא טמַא-עניטסעלַאּפ ןופ גנוזעלפיוא רעד בילוצ

 -סינויצ יד ןופ עיסימָאק-לארשי-ץרא ,עלַאגעלמוא יד ןעמונעגרעביא טעב
 טַאלוסנָאק ןשילגנע ןופ ןעמוקַאבסױרַא ןזיוװַאב טָאה סָאװ ,םיטילּפ עשיט

 טילּפ רענעבעגעג רעד זַא ,ווירב ךיוא יו ,לארשי ץרא ןייק סעזיוו לָאצ ַא

 טילּפ רעד רעכלעוו ןופ ךמס ןפיוא ,דנַאלסיוא ןיא ךיז רַאפ עזיוו ַאזַא טָאה
 עזיוו-טיזנַארט ַא ,רקיע רעד ןוא ,סַאּפ ןשידנעלסיוא ןַא ןעמוקַאב טנעקעג טָאה
 זיא ,םילשורי ןיא רוטנעגַא רעשידיי רעד ןופ ףליה רעד טימ .דנַאלסור ךרוד
 ,ייקרעט ןוא ןַאריא ךרוד לארשי ץרא ןייק געוו טיזנַארט ַא ןרָאװעג ןענופעג ךיוא
 ?טניָאשזד, ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא םיטילּפ לָאצ ַא
 -סיוא ,עקירעמַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןוא סערגנָאק-טלעוו ןשידיי

 ליפ ַא ;עקירעמַא ןייק סעזיוו טימ ,ןַאּפַאא ןוא דנַאלסור ךרוד .,ןרעדנַאוװ
 -נַארט ןבלעז ןפיוא ןוא ףליה רעבלעזרעד טימ ,ןבָאה םיטילּפ לָאצ ערעסערג

 .ענאיווג שידנעלָאה ,ָאַאסארוק ןייק סעזיוו טימ ןרעדנַאװסיוא ןזיװַאב געוו-טיז

 ,1940 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג טײנַאב זיא לארשי ץרא ןייק הילע יד
 -סנַארט ןייגּפָא ןגעלפ ךָאװ רעדעי .1941 ץרעמ זיב ןטלַאהעגנָא טָאה ןוא

 "נורעד | ,טנזיוט ןבלַאהטירד טכיירגרעד טָאה לָאצ רעייז .םילוע טימ ןטרָאּפ

 (ז ,םיצולח טנזיוט ַא רעט

 ץוחמ ךיוא טייקיטעט ריא טצעזעגרָאפ טָאה עיסימָאק-לארשי-ץרא יד
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 -טלעג ןעניפעג וצ טכוזעג רעטייוו יאכנאש ןיא ןוא עבָאק ןיא טָאה ןוא ,עטיל
 -רַאפ יד רַאפ ןטייקכעלגעמ-עזיירסיוא ןוא-הילע ,רקיע רעד ןוא ,ןעלטימ

 הלוע ןַאּפַאי ןופ ךיוא ןבָאה םיטילּפ לָאצ ַא .עטיל ןיא םיטילּפ ענעבילב
 ךרוד געוו םעד ףיוא ,קַאריא ןוא ןַאריא ,עידניא ךרוד ,לארשי ץרא ןייק ןעוועג
 עטצעל עמַאס יד ,םיטילּפ טנזיוט רָאּפ ַא טרעדנַאװעגסױא ללכב ןבָאה ןַאּפַאי

 ןייק ןעמוקעגנָא קָאטסָאװידַאלװ-ענליוו געוװ ןפיוא ןענעז סָאװ ,ןטרָאּפסנַארט
 לַאּפנָא ןכָאנ ,ןענעז ,סעזיוו-עזיירנייא ףיוא ןטרַאװ ןטרָאד ןבילבעג ןוא ןַאּפַאי

 רענַאקירעמַא-שינַאּפַאי ןופ ךורבסיוא םעד ןוא רָאברַאה לריױּפ ףיוא ןַאּפַאי ןופ
 רעשינַאּפַאי רעד ךרוד ןרָאװעג טקישרַאפ ,1940 רעבמעצעד ןט7 םעד גירק
 יז ואוו ,ָאטעג ןקיטרָאד ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ ןוא ,יַאכנַאש ןייק טכַאמ

 ,1945 טסוגיױא ןיא ,גירק ןופ ףוס ןזיב טכַאמשעג ןבָאה

 ."רעביא טָאה ,1940 ינוי ןט22 םעד דנַאלסור ףיוא לַאפנָא סרעלטיה

 טניז .טעברַא-סגנוטער עכיירגלָאפרעד ןוא עטגייווצרַאפ ,עצנַאג יד ןסירעג
 -רַאפ לענש ?שרַאמ-ץילב, ןייז קנַאד ַא ,טָאה רעלטיה ןעוו ,1941 ינוי
 -- ,ןלױּפ ןופ ןלייט עדייב יד עיצַאּפוקֶא רעשירעדרעמ ןייז רעטנוא טקינײא

 ,רעדנעל עלַארטיײנ ןוא לארשי ץרא ןופ ןעגנודנעוו עקילָאמליפ יד ץָארט זיא
 -סייוו ןוא ןילָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןופ רעפטנע ןייק ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג טינ
 ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעגנײא ,םוקיטלַאב ןטימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,דנַאלסור
 טלגיזרַאפ זיא ןטרָאד ןדיי יד ןופ לרוג רעד .?דנַאלטסָאק ןיא סיצַאנ יד
 ,ןרָאװעג

 א

 -עגמוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ענליוו ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעזרעד ןיא
 עדייב יד ןיא זיא ,ןליוּפ ןופ םיטילּפ יד ןופ גנוטער רַאפ ןעגנואימַאב ערעיוה

 -ייצ רעד ןופ טייקיטעט יד רעטייוו ןעגנַאגעגנָא דנַאל ןופ ןלייט עטריּפוקָא
 ץשידרערעטנוא ןיא ,ךיז טיײטשרַאפ ,רעבָא ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשיטסינ
 ,ןעמרָאפ

 נָא ךיז ןבָאה ,לייט ןשיטעװָאס ןיא גנוגעװַאב רעד ףיוא תופידר יד
 .טכַאמ עיינ יד טָאה ,רעגייטש ַא ,קָאטסילַאיב ןיא ,בײהנָא ןיא דלַאב ןבייהעג

 .מ ,ןויצ ילעוּפ ןופ רעייטשרָאפ םעד ןדַאלעגנייא ,1929 רעבָאטקָא ןיא ךָאנ
 'זיא עבלעז סָאד .עיצַאזינַאגרָא יד ןזעלוצפיוא םיא טגיילעגרָאּפ ןוא קינלעמכ
 יא קסניּפ ןיא ,ןעײטרַאּפ עשידיי ערעדנַא עלַא טימ ךיוא ,םוטעמוא ןעשעג
 ןופ טעטימָאק-לַארעטנעצ רעקילייװטיצ רעד רעטעּפש ןרָאװעג טריטסערַא
 ןוא ןליוּפ ןופ גנולייטעצ רעד ךָאנ ןענַאטשטנַא ןטרָאד זיא סָאװ ,ןויצ ילעוּפ
 רעד ,שטאקעיפ ,פ) ,ריביס ןייק טקישרַאפ ןרָאװעג ןענעז רעדילגטימ ענייז
 ךיא ,זכרמ ןקילייװטייװצ םענענַאטשטנַא-יײנ ןופ היחה חור ןוא רַאטערקעס
 סַאג רעשידי רעד ףױא ןבילבעג .(לארשי ןייק ןעוועג הלוע גירק ןכָאנ
 עג טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה ייז וצ ךיוא רעבָא ןטסינומָאק יד רָאנ ןענעז

 צא



 "פיוא זיא ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד לייוו ,יורטוצ ןּפַאנק ַא טַאה
 ,1928 ןיא ,גירק ן'רַאפ ךָאנ ןרָאװעג טזעלעג

 "עפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ 1940 רָאי-יינ ןיא רעבָא זיא ,תופידר יד ץָארט
 .סעיצַאזינַאגרָא ליפ ןופ רעיײטשרָאפ ןופ לײטנָא ןטימ ,גרעבמעל ןיא ץנער

 יד קנַאד ַא .עיצַאלימיסַא רעדנעָארד רעד ןגעק ןעוועג זיא ףמַאק-רקיע רעד
 עיצַאדיװקיל ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ןלוש עשידיי ליפ ןענעז ,םירבח

 טעטש ליפ ןיא .שיניַארקוא ףיוא רעדָא שיסור ףיוא ןײגרעבירַא ןופ ןוא
 זיא סע .ץרּפ .ל .י ןופ טיײצרָאי ןט25 םוצ סעימעדַאקַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 "-ץרא ןופ תועידי טימ ,ןרַאלוקריצ ןוא עסערּפ עשידרערעטנוא ןַא סיױרַא
 -גח ,המת 'כ ךיוא יו ,םיבוט-םוי עשידיי יד טרעייפעג טָאה'מ ,לארשי
 זיא .טעטש יד ןשיוװצ גנודניברַאפ יד .עיצַארַאלקעד-רופלַאב ,תורדתסהה

 ,םיחילש ךרוד ןעגנַאגעגנָא
 .ןטייז עדייב ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ללכב ןענעז סעבַאגסיוא עלַאגעלמוא

 גנוגעװַאב יד טָאה ,םיאנת יד ןופ טײקיטרַאנדישרַאפ רעד ץָארט .גוב ןוֿפ
 ןטשרעהַאב שיטעוװָאס ןיא -- ,ןטיבעג עדייב ןיא טעברַא ריא טצעזעגרָאפ

 זיא ןטרָאד ."טנעמענרעוָאג-לַארענעג, ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא ןוא טיבעג-חרזמ
 | .רעשיגַארט ליפ ןעוועג טעברַא יד רעבָא

 "רעד ןוא טריטסערַא ןענעז 1929 רעבמעטּפעס ןיא ,גירק ןופ גנַאפנָא ןיא
 ןוא יוועל .י ,"תודחאתח; ןופ רעוט עדנריפ יד שזדָאל ןיא ןרָאװעג טעדרָאמ

 .יקסרעדנעלָאה .ש ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ ןאמטאר רעד ןוא ןייטשנטכיל .ג
 -רָאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעוװָאקאטראט .א ,רד טכוזעג ךיוא ןבָאה ןשטייד יד
 ןעוועג זיא רעווָאקאטראט רעבָא .טעטימָאק-טָאקיָאב ןשטייד-יטנַא ןופ רעציז
 טקינײּפרַאֿפ ןוא טריטסערַא ןענעז רעוט-ללכ עשידיי .,דנַאלסױא ןיא
 -רעווָאג לַארענעג, ןטריּפוקָא-שטייד ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןרָאװעג

 ,טנעמענ

 -ַָאטעג יד ןרָאװעג טריפעגערוד ךיוא זיא לייט ןטריּפוקָא-יצַאנ םעניא

 ןענַאטשטנַא זיא 1940 יַאמ ןט1 םעד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוריזיא
 ,ןדיי טנזיוט 160 טרַאּפשרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןיהואוו ,שזדָאל ןיא ָאטעג סָאד
 ןָאילימ בלַאה ַא וצ בורק טימ עשרַאװ ןיא ָאטעג סָאד -- רעבָאטקָא ןט2 םעד
 ,בוקרטַאיּפ ,ץעלדעש ,ןילבול ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא רעטעּפש .,ןדלי

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ גָאטרָאא ןטשרע םוצ .עקארק ,קעוװָאלצָאלוװ
 ייב ,ןלױּפ ןיא ןדיי עלַא ןופ טנעצָארּפ 65 סָאטעג יד ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז
 ןטרָאד זיא סע .הסנרּפ ןופ לַאװק ןדעי ןעמונעגּפָא םורַא ױזַא טָאה'מ עכלעוו

 רעכעלביירשַאבמוא ,רעקיטלַאװג וצ ,ןטיײקנַארק ןוא רעגנוה וצ ןעמוקעג

 ,טייקכעלברעטשןסַאמ ןוא טיונ
 טימ ןדיי יד ןעגנערבמוא ןליוו סיצַאנ יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע

 ,תופגמ ןוא רעגנוה
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 ןסַאמ ןיא טָאה סָאװ ,טננוי יד ןייז ךירדמ קיטיונ ןעוועג ןַאד זיא'ס

 ערעדנַא ןוא "טייהיירפ-רורד; י?ריעצה רמושהש ,"ץולחהע ןיא טמָארטשעג

 ןוא סמרַאפ יד טלעטשעגפיוא קירוצ טָאה'מ .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ
 ןבעל ,ןידנעב ,וָאכַאטסנעשט ןיא ,עשרַאװ ייב ,ווָאכארג ןיא ןטקנוּפ-הרשכה

 -רעשט ןיא ןרָאװעג ןעפַאשעג ןענעז םיצוביק עשיצולח עיינ .דנַא .א עקָארק
 ןרָאװעג טנרעלעג ללכב זיא טנגוי יד .(ןיסירַאמ) שזדָאל ,עשרַאװ ייב ,ווָאקאינ
 .א ץלעק ,עשרַאװ ,שזדָאל ןופ סָאטעג יד ןיא ןדָאב לקיטש ןדעי ןטעברַאַאב וצ

 רעלַאיצָאס ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט עסיורג ַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע .דנַא
 ענעפָא טריזינַאגרָא טָאה'מ .טיבעג-סגנואיצרעד ןפיוא --- ,רעמכָאנ ןוא ףליה
 ךיוא ןעזעג טָאה ןעמ ,טנגוי רעדנעדיילטיונ רעד רַאפ ,ןלוש עשידרערעטנוא ןוא
 ,ןסַאמ יד ןופ טומ םעד ןקרַאטש וצ

 עדייב יד ןשיווצ ךיוא ןוא טעטש ערעדנוזַאב יד ןשיווצ גנודניברַאפ יד
 םניאו םיאור; יד ,םיחילש עמייהעג ךרוד ןעגנַאגעגנָא זיא ,ןליוּפ ןופ ןלייט

 ןיק תועידי טקישעג ךיוא טָאה'מ .ןסייהעג ןַאד ןבָאה ייז יו ,?םיארנ
 (=,דנַאלסיוא

 ןטימ רדסכ ןייגנָא ןוא טלפייווצרַאפ ןייז טינ ןפורעג טָאה גנוגעװַאב יד
 ,טנַאּפוקָא ןשירעדרעמ םעד ןגעק דנַאטשרעדיוװ ןוויסַאּפ

 יד ןענעז ,1929 רעבמעטפעס ןיא ,ןליֹוּפ ןיא עיזַאװניא רעייז תעב
 סָאד רעבָא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל ןטַאטלױרג ןעגנַאגַאב סיצַאנ
 ץעשטייד יד סָאװ ,תוטיחש עמַאזיורג יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעמוקעג טינ זיא

 ןט22 םעד ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןפיוא לַאּפנָא ריא תעב טריפעגכרוד טָאה ײמרַא
 טימ ןרָאװעג טײלגַאב זיא תולייח עשטייד יד ןופ שרַאמ-ץילב רעד .1941 ינוי
 ,(ראנָאּפ) ענליוו ןיא ,(טרָאפ רעטפ רעד) ענווָאק ןיא ןדיי ףיוא תוטיחש-ןסַאמ
 טעטש ךָאנ ןוא וואלסינַאטס ןיא ,ןילָאװ ףיוא טעטש ערעדנַא ןֹוא ענווָאר ןיא
 | ,עיצילַאג-חרזמ ןיא

 סָאוװ;  ןעיײמרַא עשטייד יד זַא ,טסואוועג טינ ןבָאה ןדיי עכעלקילגמוא יד -
 ױזַא ,עלעיצעּפס ךרוד ןרָאװעג טײלגַאב ןענעז ,דנַאלסור טרידַאװניא ןבָאה
 ןרידיווקיל וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא סנעמעוו ,"ןּפורג-ץטַאזנייא, ענעפורעג
 -געק עשיטילָאּפ ךיוא יװ ,רענייגיצ ןוא ןדיי -- ,ןטנעמעלע "עקיסַאר-דמערפ;
 תושר ןיא ןענַאטשעג ןענעז "ןּפורג-ץטַאזנייא, יד .ןטסינומָאק-לכ םדוק ,רענ
 רעשטייד רעד ןופ ףעש ןוא .ס .ס ןופ רעריפ-סכיירק ,רעלמיה ךירנייה ןופ
 רעד ןופ ָאדנַאמָאק-רעביוא רעד טימ ךַאמּפָא ןַא טול ,ןענעז ןוא ?ילצילָאּפ
 יד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןעײמרַא יד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ,?טכַאמרעוװ;
 ,עיזַאװניא

 "רעביא זיא ,ןדיי יד קיטליגדנע ןרידיווקיל ןופ עבַאגפיוא יד ןריפסיוא סָאד
 -סטייקרעכיז-סכייר) ".א.ה.ס.רא ןופ עיצקעס רעט4 רעד וצ ןרָאװעג ןבעגעג
 4 יד .ןַאמכיײא ףלָאדַא ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןופ שארב ,(טמַא-טּפיױה
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 -ץושג) .ס .ס יד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז "ןּפורג ץטַאזנייאק עלעיצעּפס
 ָאדנַאמָאק-רעביוא רעד טימ םכסהב ,(טסניד-סטייקרעכיז) .ד .ס ןוא ("לעפַאטש
 עשיטלַאב יד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא .יע עּפורג יד .ײמרַא רעשטייד רעד ןופ
 ןוא ,יב ןּפורג 2 יד !זַאקװַאק זיב עינעמור ןופ ,םורד ןיא .יד עּפורג יד ,רעדנעל
 -גייא ,ןקור ןייז ןיא ןוא טנָארפ-חרזמ ןופ רָאטקעס ןלַארטנעצ ןיא --- .יס
 (?,"עּפורג-דרַאהנייר, יד קיטעט ןעוועג זיא סע ואוו ןלױּפ קידנעסילש

 ןַאד טָאה ,"טנעמענרעווָאג-לַארענעג, ןיא ,ןליוּפ ןופ לייט ןטייווצ ןיא
 -ןיא רעד ךָאנ שדוח ַא רעבָא ,טייקיאור עקיסעמסניטלעהרַאפ ַא טשרעהעג
 ,ךירדייח דרַאהנייר טגַארטפױאַאב גנירעג טָאה ,1941 ילוי ןט31 םעד ;עיזַאװ
 -ַאברָאפ עכעלרעדראפרעג עלַא ןכַאמ וצ ,ײצילָאּפ-טייקרעכיז רעד ןופ ףעש
 -סולפנייא ןשטייד ןיא עגַארפ-ןדוי רעד ןופ גנוזעל-טמאזעג; ַא רַאפ "ןעגנוטייר
 ןגעוו "ףרוװטנע-טמַאזעג, ַא דלַאב םיא ןלעטשוצ ןוא ,"עּפָאריײא ןיא טיבעג
 ,םעדכָאנ רָאי בלַאה ַא ."עגַארפ-ןדוי רעד ןופ גנוזעלדנע; רעד וצ ןעמַאנסַאמ יד
 ,"ץנערעפנָאק עעזנַאװ; יד ןעמוקעגרָאפ ןילרעב ןיא זיא ,1942 רַאונַאי ןט20 םעד
 ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק יז .םירבדמה-שאר רעד ןעוועג זיא ךירדייה ואוו
 ?עיצַארעּפָא-דרַאהניײרק ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"גנוזעל-דנע, יד
 ,ןדיי עגונב "טעטלאשעגכיילגע ןרָאװעג ָאזלַא ,ןענעז ןליױּפ ןופ ןלייט עדייב

 -ַאזיורג ַא ןעוועג ןענעז ןלוּפ ןופ לייט-חרזמ ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד
 -קעװַא ןבָאה ןשינעעשעג עגיזָאד יד .םוטנדיי ןשילױּפ ןצנַאג ןרַאפ גָאזנָא רעמ
 ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ,ןויטקַא ןגעוו עגַארפ יד ןדיי יד רַאפ טלעטשעג

 ןופ ווירב רעד ואװ ,1943 ,15 'טקָא ,קרָאי-וינ ,"רעפמעק ןשידיי, ןטיול ,טריטיצ (
 .ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא דיי רעװעסָאק

 ,86 יז ,'ו דנַאב ,"עידעּפָאלקיצנע עניימעגלַאא (2

 ,1077106 'זז ,"טנמנרבוג לרנגה תמדא לע, (א2

 גנולמַאז רעד ןיא 279-212 'וז ,"ַאדנַאמָאק-רעדנַאז רעד ןופ דנַאטשּפיוא רעד, (2
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 ,221 'ז ,2 'ב "םידוהיה םינזיטרּפה רפסא (2

 ,1967 ,17 רַאורבעפ ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזנוא, ןיא ירוע .א טימ ויוורעטניא (2

 ןופ טלייצרעדרעביא ,1956 ,יַאמ ןטס22720 ,קרָאי-וינ "ַאװָאלס עיָאקסור עיָאװָאנ (2
 ףופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד .1959 ינוי ןטס22 קרָאי-וינ ,"סטרעוורָאפא ןיא רענרעל .ה

 טרָאּפס ןופ רערעל ,ןטַאהָאלס .װעג בור'ס -- ,(ןעיורפ ייז ןופ לטירד ַא) ןָאזרעּפ 0
 ןיא ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא:טרָאּפס ןופ רעדילגטימ ןוא

 רעדלעװ יד רעביא טרעדנַאװעג טָאה עּפורג יד .,ןעלטימ עקיטיונ ןוא רעװעג טימ ,עגיר

 ןשטייד טימ ןסיוטשנעמאזוצ ייר א טַאהעג טָאה ןוא ,דנַאלרוק ןיא ,םוקוט ןופ ןָאיַאר ןיא

 ץעשיטעװָאס טימ טקַאטנָאק ַא ןסילשנָא וואורּפ םענעגנולעג-טינ ַא ךָאנ .ןטעל טימ ךיוא ןוא

 ןיא ,םי ןשיטלַאב םוצ ךיז ןסיירכרוד טװאורּפעג רעפמעק עשידיי יד ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ

 ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד .ןדעווש ןייק ןטרָאד ןופ ןעגנַאלרעד וצ גנונפָאה רעד
 טכַאלש רעלעמרָאפ א וצ ןעמוקעג ,ָאזלַא ,זיא סע .ןטעל ךרוד זרָאװעג טרסמעג רעבָא

 צגצצ}ש



 ייוצ ןרָאלרַאפ ןבָאה רענַאיטרַאּפ יד ,לייט רעשטייד ַא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ
 .ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז עקירעביא יד ,דנַאטשאב רעייז ןופ לטירד

 "עג עצנַאג יד טסואוורעד ךיז ןשטייד יד ןבָאה ,ענעגנאפעג יד ןופ רעהרַאפ ןתעב
 ןענַאטשטנַא ךיוא זיא סע .ָאטעג רעגיר ןופ עּפורג:רענַאזיטרַאּפ .דיי רעד ןופ עטכיש
 ,ענעגנַאפעג סגירק סלַא ,ןעלדנַאהַאב ןדיי יד לָאזמ יצ ,ןשטייד יד ייב תועד יקולח א
 טלייצרעד ,ןעשעג זיא ייז טימ סָאװ ,ןטכינרַאפ םוצ *ַאּפַאטשעגג רעד ייז ןבעגרעביא רעדָא
 .רעדרעמ*ָאּפַאטשעג , יד ךרוד ןעמוקעגמוא ייז ןענייז ,ךעלנײשרַאװ .וואלעב טינ

 ,86 יז "םוקמוא ןוא ףמאק ןיא אטילד םילשורי; (4

 ןיא טעטימָאק ןשידיישילױּפ ןופ ןעמָאנ ןיא ,טכוזַאב טָאה סָאװ ,ןיווָאד קַאשז (5
 לירּפַא ןטפ םעד זיראפ ,"עסערּפ רעיינ, רעד ןיא ןבירשעג טָאה ,גירק ןכָאנ ןלוּפ ,זירַאּפ
 רעד ןיא ןוא רענַאקטרַאּפ יד ןיא טפמעקעג ןבָאה ןדיי לָאצ עקידנטיידַאב זַא ,6
 לעװ ךיא ךיוא ,ןביירטעביא טינ ביולע'כ, .ײמרַא רעשזיטעװָאס ןוא רעשיליוּפ רערעלוגער

 ןגָארט טייל-רעטילימ ןוא ןענַאזיטרַאּפ לָאצ עסיורג ַא 20,000 רעביא רעפיצ יד ןבעגנָא
 ."ןעגנונעכייצסיוא עשיליוּפ ןוא עשיטעווָאס עטסכעה יד

 ..."עטיל ןיא טעברַא ןייז ןוא "ץולחה, ןשיליוּפ ןופ ןעננורעדנאוו יד, יקזדארב .ק (6

 ,1941 ,י"נ ,תודחאתה ,(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ ןופ ןבעגעגסיורַא ,"ףמַאק רעזנוא, ךובלמַאז ןיא
 וויצד ,ףליה-םיטילּפ ןוא גנוטער רַאפ טעברַא רעזנוא ;(שטיװעקאּפושטש) קעפ .ל (

 ,107-94 'וז
 ,קרָאי וינ "ןעיורפ-ןרענָאיּפ, "טעברא עשידרערעטנוא רָאי 3, : שטיװָארָאטנַאק .נ (8

 ,1942 רעבָאטקָא
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 דנַאטשרעדיװ ןופ טקנוּפ-בײהנַא רעד--ענליוו
 זיא ,גירק-טלעוו ןט2 ןתעב דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 םילשורי ןיא .ענליוו -- לָאר רעדנוזַאב ַא ןליּפש וצ ןרָאװעג טרעשַאב

 יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןגעוו קנַאדעג רעד ןענַאטשטנַא טשרעוצ זיא אטילד

 רעטשרע רעד סױרַא ךיוא זיא ןטרָאד ,ןטנַאּפוקֶא עשטייד ,עשירעדרעמ

 "רעדיוו ןטנפָאװַאב ַא ןטנַאּפוקָא יד ןלעטש ןגעוװ ןסַאמ עשידיי יד וצ ףורפיוא
 עטקינייארַאפ עשידיי עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ןטרָאד ןוא דנַאטש

 דנַאטשרעדיװ וצ ףור רעד זיא ענליוו ןופ .(.ָא.ּפ.פ) עיצַאזינַאגרָא רענַאזיטרַאּפ
 - .עשרַאװ ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןדיי יד ֹוצ סױרַא ךיוא

 -ַאב ךיז ןבָאה ןליוּפ ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא דנַאטשרעדיװ ןשידיי םניא

 ןלַאפַאב ללכב ןענייז תולייח עשיצַאנ יד -- .ןדיי עשיליוּפ זיולב טינ טקילײט
 םעד ןוא ,1929 רעבמעטּפעס ןט1 םעד :לָאמ ייווצ םוטנדיי עשיליױּפ סָאד
 ערענעלק ןוא ךיירקנַארפ ןשרעהַאב ןכָאנ -- ייז ןעוו ,1941 ינוי ןטס2
 "טלעוו יד טײרּפשרַאפ ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר םעד ןלַאפַאב ןענייז --- ,רעדנעל
 "עג עקַאטַא עשירעדרעמ רעייז טָאה ןַאד ,עּפָאריײא-חרזמ ץנַאג ףיוא הפרש
 ענעפורעג ױזַא יד ,ןליוּפ ןופ לייט -חרזמ ןקידרעירפ םעד טשרעוצ ןפָארט
 רעלטיה ןילַאטס ןטױל ,ןענייז סָאװ ,(ןלױּפ ןופ ןטיבעג-דנַאר) "ןסערק;
 -ניא ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר םוצ ןעגנַאגעגרעבירַא ,גירק םעד ברע ןופ ךַאמּפָא
 ןיא ,עניארקוא-ברעמ ןוא דנַאלסורסיײװ-ברעמ סלַא ,ןרָאװעג טרירָאּפרַאק

 ריא ןוא ענליוו ,"קילבוּפער-דנַאברַאפפ עשיטעווָאס עדנכערּפשטנַא יד ןיא
 ןענייז ןוא ;עטיל וצ רעבירַא ,טנַאקַאב יוװ ,ןַאד ןענייז טנגעגמוא עטסטנעָאנ
 ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא ,1940 רָאי ןופ רעמוז ןיא ,רעטעּפש ריא טימ ןעמַאזוצ
 -ןטַאר ןצנַאג ןוא "קילבוּפער עשיטסילַאיצָאס עשיטעווָאס ,עשיווטיל, סלַא
 | | ,דנַאברַאפ

 טקינייארַאפ קירוצ ,ָאזלַא ,טָאה ןטיבעג עלַא יד ןופ עיצַאּפוקֶא עשטייד יד
 טָאה סָאװ ,םישזער ןשיצַאנ ןשירעדרעמ ןרעטנוא ,םוטנדיי עשיליוּפ סָאד

 ןוא םוטנדיי ןשיטלַאב ןרעביא טפַאשרעה ןייז טײרּפשרַאפ לענש-ץילב ךיוא
 ןיא דלַאב .,עּפָאריײא-חרזמ ןופ םוטנדיי ןצנַאג ןרעביא ללכב -- רעטעּפש

 יד ףיוא תוטיחש ןעמוקעגרָאפ ןענייז עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ בייהנָא
 ליפ ןוא םינָאלס ,קָאטסילַאיב ,ענווָאר ,גרעבמעל ,ענליוו ,ענווָאק ןיא ןדיי
 ןענייז לַאפנָא ןשטייד ןטשרע ןתעב ךיוא .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ערעדנַא
 עקיטולב עיינ יד : ןדיי יד ןופ תוטיחש ןוא ןעמָארגָאּפ ,עודיכ ,ןעמוקעגרָאפ
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 טריצילפיטלומ טפָא ךיוא ןוא ןרָאװעג טריפעגכרוד רעבָא ןענייז תוטיחש
 ,רעשיווטיל ,רעקיטרָא רעד טימ ןעמַאװצ ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג

 ןעוועג רעירפ ךָאנ זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשיסורסייוו ןוא רעניַארקוא
 -עגסיוא טייהרעמ ריא ןיא טַאהעג טָאה ,םזיטימעסיטנַא טימ טקעטשעגנָא
 סלַא ןשטייד יד ןעמונעגפיוא טָאה ןוא סעיטַאּפמיס עשיצַאנדָארּפ ענעכָארּפש
 .ךעיירפַאב

 ףיוא ןוא ,ענליוו ןופ טיבעג םענעסָאלשעגנייא ןטימ ןעמַאזװצ ,עטיל ףיוא
 ןַאד ךיז טָאה ,דנַאלסורסייוו-ברעמ ןוא עניַארקוא-ברעמ עטּפַאכרַאפ יד
 ןיא תוטיחש יד ןעוועג ןענייז ןטסכעלקערשמַא .החכות עתמא ןַא ןסָאגעגסיױא
 ,(רַאנָאּפ) ענליוו ןיא ןוא (טרָאפ רעטפ) ענווָאק

 ,1941 ינוי ןטס24 םעד ענליוו ןייק ןיירַא ןעוועג ןענייז תולייח עשטייד יד
 ןסַאג יד ףיוא *ןשינעּפַאכע יד ןביױהעגנָא ןטרָאד ךיז ןבָאה ינוי ןטס27 םעד ןוא
 טייז ,ןלױּפ ץנַאג ןיא טנַאקַאב ןעוועג סנקירעביא ,ןיוש זיא סָאװ ,ךַאז ַא)
 ןענייז רענעמ עשידיי ;(1929 רעבמעטּפעס ןטנ ןופ לַאפנָא ןטשרע סרעלטיה
 -קירוצ טינ ןיוש זיא ייז ןופ לייט ַא -- ,"טעברַא ףיוא; ןרָאװעג טּפעלשעג
 ןסובָאטיױא ןיא ןעזעג רעיופ ןעמ טָאה ענעמוקעגקירוצ-טינ יד .ןעמוקעג
 ,מלק 7 טרָאדלַאװ ַא ,רַאנָא ּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ
 | .ענליוו רעטניה

 ןרָאװעג טריפעגסורַא ןדיי עטּפַאכעג ןסַאמ עסיורג ןענייז ילוי ןט10 םעד
 ,ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ,דלַאװ רעקשיברוב ןיא טָאטש ןופ
 םעד ,רַאנָאּפ ןייק טריפעגטױרַא ןדיי עטּפַאכעג ןעמ טָאה ילוי ןט11 םעד

 רעשטערַאז ןופ ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןדיי עטּפַאכעג ןענייז --- ילוי ןט4
 רעד .ןעמוקעגקירוצ טינ זיא רענייק .קָאשיּפינש ןופ --- רעטעּפש ,לַאטרַאװק
 -ַאב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסישַאפ עשיווטיל ןעוועג ןענייז ?סענוּפַאכ, בור
 ןיא ןעוועג ןענייז ייז .םיצקש עשיליוּפ ןוא עשיווטיל עניילק ןשיווצ סרעפלעה
 ,גרעבנענייווש רעציפָאדָאּפַאטשעג ןופ טסניד

 -- ילוי ןט17 םעד ,"םינבר ןופ גָאט? רעד ןעוועג זיא ילוי ןט12 םעד

 ,טָאטשרָאפ- דַארגָאוו ָא 1 ףיוא םָארנָאּפ רעד
 רעטנעצ ןשידיי םעד טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה טסוגױא ןטס31 םעד

 רעד ןיא ןדיי יד טריפעגקעווַא ןוא ,ןסַאג 12 ןופ לָאצ רעד ןיא ,ענליוו ןיא
 זיא סָאד וַא ,טסיירטעג ,רעירפ יוװ טקנוּפ ,ךיז טָאה'מ .רַאנָאּפ ןופ גנוטכיר
 ןענישרעד זיא רעבמעטּפעס ןט1 םעד ."רעגַאל ןיא טעברַא ףיוא אמתסמק
 ףיוא ןסָאשעג טָאה'מ זַא ,טסגניה רַאסימָאק-סטיבענש ןופ *גנוכַאמטנַאקַאבא ַא
 ןסָאשרעד ןענייז ןדיי עטּפַאכעג 2 זַא ןוא ןשינעטלעהַאב ןופ רענלעז עשטייד
 טלָאװעג טסגניה טָאה ,עיצַאקָאװָארּפ רעטשרע רעקיזָאד רעד טימ .ןרָאװעג
 טָאה רעבמעטּפעס ןט2 םעד .ןדיי טנזיױט 10 ןופ ריפסיורַא םעד טריקסַאמרַאפ
 יז טקישענּפָא ןוא *טַאר-ןדייא ןופ ןדיי 16 יד ןבילקעגסיוא גרעבנענייווש
 .קירוצ ןעמוקעג טינ ןיוש ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ,הסיפת רעקשיקול ןיא



 עכעלטע ןעמ טָאה ,רעבָאטקָא ןט1 םעד ןלַאפעגסיױוא זיא סָאװ ,רוּפיכ-םוי
 רעניילק ַא רָאנ .הסיפת רעקשיקול רעד ןיא טריפעגסױרַא רעדיוו ןדיי טנזיוט

 זיא טייהרעמ יד ,ןטרָאד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא טייהרעדנימ |
 טריפעגסיױרַא ןענייז רעבָאטקָא ןט16 םעד .טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעגקעווַא
 סָאד ןעוו ,רעבָאטקָא ןטס28 םעד ,ןדיי 2,000 --- ייווצ 'מונ ָאטעג ןופ ןרָאװועג
 וצ בורק ןרָאװעג טריפעגסיורַא רעדיוװ ןענייז ,טרידיווקיל ןרָאװעג זיא ָאטעג
 יד ןבָאה רעבמעווָאנ ןט5 ןוא ןט3 םעד ןוא רעבָאטקָא ןטס24 םעד ,ןדיי 0
 טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי 8,000 בורק הטיחש וצ טריפעגסױרַא ןשטייד
 ןדיי ןגעק ?עיצקַא? ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעצעד ףוס ."ןענייש עלעגש ןייק
 ,רַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגסורַא ןענייז עלַא ."ןענייש עזָאר, טימ

 ךוב ןייז ןיא ןָא טזייוו יקצעשוָאװד .מ ר"ד רענעבילבעג-ןבעל רעד

 1942 רַאונַאי ןט1 םוצ זַא ,(104 'ז) "םוקמוא ןוא ןברוק ןיא אטילד םילשורי;
 לָאצ רענעזעוועג רעד ןופ 2090 זיולב ןבעל םייב ענליוו ןיא ןבילבעג ןענייז
 ", ..טבעל 2096 ,טעדרַאמרעד 8094, ,ןדיי

 ןט1 םעד ןלױּפ ףיוא לַאפנָא ןטשרע ןכָאנ ,טנַאקַאב יװ ,זיא ענליוו
 סָאװ םיטילּפ ןסַאמ רַאפ רעטנעצ-סגנואיצוצ ַא ןרָאװעג ,1939 רעבמעטּפעס
 ,טנָאמרעד ןיוש יװ ,זיא ענליוו תויה .חרזמ ףיוא ןפיול ןַאד ןזָאלעג ךיז ןבָאה
 רעיירפ רעקינייװ-רעמ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עטיל ןייק רעבירַא
 -עצ ךיז ןבָאה סָאװ ,תונידמ ערַאטילַאטָאט עסיורג עדייב יד ןשיווצ לזדניא
 --- ,רעטייוו ןרעדנַאװסיױא טנָאקעג ךיוא טָאה'מ ןכלעוו ןופ ,ןלוּפ טימ טלייט
 ,םיטילּפ עסַאמ עסיורג ַא ןָאטעג זָאל ַא טנגעגמוא ןוא ענליוו ןייק ךיז טָאה
 ,רעטייוו ןרָאפ וצ העדב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םיצולח ליפ רעייז רעטנורעד
 עטיל ןיא .עיצַארגימיא ןופ רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ,לארשי-ץרא ןייק
 -יױװיטקַא עשיטסינויצ ןוא עשידיי-ןיײמעגלַא ןריפ טנעקעג ךיוא ןַאד ןעמ טָאה
 ,ןטעט

 ינוי ןטס22 םעד דנַאברַאפ-ןטַאר ןפיוא לַאפנָא סרעלטיה ןופ טייצ רעד וצ
 ןעגנולעג םיטילּפ עשיליוּפ עקיזָאד יד ןופ לייט ןטסערג םעד זיא ,2
 סָאװװ ,םיצולח יד .עקירעמַא ןוא לארשי-ץרא ןייק ,רקיע רעד ,ןרעדנַאװסױא
 ערעייז ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ,ענליוו ןיא ןבילבעגרעביא ךָאנ ןענייז
 ןעוועג .דנַא .א עיפמוקַאלַאװ ,שטָאבוס ףיוא ,ןטקנופ-הרשכה ןוא םיצוביק
 ,אביקע ןוא הינודרוג ,ינויצה רעונה ,ריעצה רמושה ןופ םיצוביק ךיוא ןענייז
 ,עיצַאּפוקֶא רעד ךָאנ דלַאב ,ןפַאשעג ןבָאה ייז סָאװ ,עיצַאנידרָאָאק רעד ןיא
 רעונה ןוא ריעצה רמושה ,ריעצה ץולחה-רורד ןוא ץולחה : ןיירַא ןעניז
 -םיובנענעט יכדרמ ןעוועג זיא עיצַאנידרָאָאק רעד ןופ היח-המשנ יד .ינויצה
 .תודחאתה---ןויצ-ילעוּפ ןוא ץולחה ןופ רעריפ ,ווָאראמָאט

 שיצַאּפוקַא רעד ךָאנ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ןוא עשיצולח יד
 טכוזעג ןוא לארשי-ץרא ןייק הילע רַאפ ןעגנואימַאב יד טצעזעגרָאפ רעטייוו
 ,עשרַאװ ןופ םיצולח ןענַאװ ןופ ,עיקַאוָאלס ןוא ןרָאגנוא ךרוד --- ,ריא רַאפ ןגעוו
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 ןבָאה "טנעמנרעװָאע לַארענעגע ןופ טעטש ערעדנַא עקינייא ןוא ןידנעב
 ןוא דנַאלטעל ךרוד רעדָא ; לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ טוואורּפעג רעירפ ךָאנ
 עדנעגנירד יד ןוא עגַאל יד ןטכַארטַאב וצ ידכ ללכב ןוא קעווצ םעד וצ .יוביל
 טָאה ,טנַאּפוקָא ןשטייד ןשירעדרעמ םעד ןגעק ץוש ןוא ףמַאק ןופ ןבַאגפיוא
 םוצ םיחילש ליפ טקישעג ענליוו ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטסינויצ יד
 טקַאטנַאק ןדנובעגנָא ןַאד טָאה טיובנענעט ,עשרַאװ ןיא "ץולהח; ןופ זכרמ
 םיא טָאה סָאװ ,דימש ןָאטנַא ,רעפָאש ןשיטסירעלטיה"יטנַא ןשטייד ןטימ
 ענליוו ןופ םיצולח ןריפרעבירַא ךיוא ןוא ָאטעג ןופ ןדיי ןריפסורַא ןפלָאהעג

 | ,קָאטסילַאיב ןייק
 ,רעבמעטּפעס ןט6 םעד ןײטשנַא ןייז ךָאנ דלַאב ,ןענייז ענליוו ןופ ָאטעג ןיא

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ עשידרערעטנוא ייר ַא קיטעט ןרָאװעג ללכב
 -םיונוצ ָאטעג ןופ גָאט ןט2 ןפיוא טָאה יקצעשזָאװד .מ ר"ד רעטנָאמרעד רעד
 ילעוּפ ןופ םירבח עוװיטקַא ענעבילבעגרעביא יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןפורעג
 עשידרערעטנוא ןַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טָאה סָאװו ,תודחאתה:ןויצ

 ןענייז סע עכלעוו וצ ,םירבח 24 ןופ ןענַאטשַאב זיא וויטקַא ריא ,עיצַאזינַאגרָא
 יד ןוא קָאשילַאכימ ,לָאס ,ענעמשִָא ןופ םירבח לָאצ ַא רעטעּפש ןעמוקעגוצ
 ןבױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,סע זיא ןעשעג .עשער ןיא ןרעגַאל-ףרָאט
 ןדיי לייט ַא ןבָאה ןוא ץניװָארּפ רענליו רעד ףיוא סָאטעג יד ןרידיווקיל

 .ענליוו ןייק טכַארבעגרעבירַא
 רעד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש  ַא ןיא ןענַאטשעג זיא וויטקַא .רעד

 ןוא דבועה ,לעוּפה ,תודחאתה ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח יד ןופ עירעפירעּפ
 ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו ,רעטעּפש .לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ עגיל רעד
 ץלַא ןָאטעג תודחאתה-ןויצ ילעוּפ טָאה ,ענליוו ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ יד
 ןעוועג ךיוא זיא ןוא ,גנוגעווַאב רעד ןופ עיצַאקיפינוא ןַא וצ ןעגנערב וצ ידכ
 טָאה סָאװ ,עּפורג ספמַאק סמיובנייש .ג .ַא יד ןפַאש ןיא לַאטנעמורטסניא
 ,ָאּפפ רעד טימ טקינײיארַאפ ףוס םוצ ךיז

 -רורד ןופ עּפורג ערעסערג ַא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא ָאטעג ןיא
 ןוא תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןופ עיצַאזינַאגרָאטנגי ריצעצה-ץולח ה
 -ַאיב ןייק ןרָאפעגּפָא זיא וָארַאמָאט-םיובנענעט יכדרמ ןעוו ,(ץולחה
 טָא ןופ תורבח .םיובנייש לאיחי ןעמונעגרעביא גנוריפנָא ריא טָאה ,קָאטסיל
 ,דנַא .א ןַאמרעדיינש .ט ,ןזח .ב ,ַאקזדָארבישזַאק .ל ,ַאקצינטָאלּפ .פ ,עּפורג רעד
 ןיא סָאטעג יד וצ ָאטעג רענליוו ןופ ןתוחילש עקידרדסכ ןיא ןרָאפעג ןענייז
 ,ענליוו ןיא תוטיחש יד ןגעו ןבעגוצרעביא ידכ ןוא ,?טנעמנרעווַאג לַארענעג;
 טָאה עּפורג-טנגוי עקיזָאד יד ,דנַא .א ענדָארג - ,קָאטסילַאיב ,עשרַאװ טכוזַאב
 ןופ עּפורג-ספמַאק רעטייווצ ,רעטנָאמרעד רעד ןופ ןרעק םעד טעדליבעג ךיוא

 ,ןעמיובנייש
 טימ שארב ,ריעצה רמֹושה רעד ןעוועג זיא עּפורג עשימַאניד ַא

 אבא יװ ,םירבח עוויטקַא עריא ערעדנַא .דעבעל עיזדנַא ןוא סקַארַאב קעדע



5 

 ןשילױטַאק ַא ןיא ןבילברַאפ הליחתכל ןענייז ,,דנַא ,א רענליוו הירא ,רענווָאק

 וצ ָאטעג ןופ ןרָאפעג ןענייז תוחילש רעייז ןיא .ָאטעג ןרעסיוא ריטסַאנָאמ
 רעטעּפש זיא סָאװ ,רענליוו הירא ,ןַאמטלַא עיסַאט ,ןַאמסָארג עקייח :ָאטעג
 ןעוועג זיא ריעצה רמושה .,דנַאטשרעדיױװ רעוועשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג
 .א.ּפיפ רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןשיווצ

 טָאה ,קינזער ןסינ ןוא ןיטנע המלש טימ שארב ינויצה רעונה
 ןפַאשעג ,סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח עטנָאמרעד-ןביוא ייווצ יד טימ ןעמַאזוצ
 יד ןופ ןעוועג זיא ןיטנע .ָאטעג ןיא עיצַאנידרָאָאק עשיצולח עטנַאמרעד יד
 יד ןטָארטרַאפ טָאה קינזער .נ ןוא עשרַאװ ןייק ענליוו ןופ םיחילש עטשרע
 | .א,ּפ,פ ןופ בַאטש ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ןַאמוַאלג ףסוי ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא טנגוי-ר"תיב יד
 רענייא רעטעּפש ןוא ,ײצילַאּפ רעד ןופ ףעש-עציוו ןעוועג הליחתכל זיא סָאװ
 : ןעוועג ןענייז ןטסיוויטקַא עריא ןשיווצ .אּפ.פ רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ
 ,דנַא .א יקסלַאװָאק .י ,עזואַארב .מ ,רַאזַאל םייח ,ןַאמדירפ .ב

 ,ןטסינויצ עניײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןבָאה ןּפורג עשיטסינויצ עלַא יד
 -יטעט רעייז טרינידרָאָאק טָאה סָאװ ,"ךַאד ןשיטסינויצ .ג .ַא םעד ןפַאשעג
 ,רעייטשרָאפ 7 ןופ טעטימָאק ַא ךרוד ָאטעג ןיא טייק

 ןענייז עכלעוו ,רעריפנָא ענייז ןופ ייר ַא ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,דנוב
 ,194071 ןרָאי יד ןיא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טיטרָאּפעד
 רעד ךרוד סָאטעג ערעדנַא ןופ תועידי ןעמוקַאב ךיוא ןוא ןקישרעביא טגעלפ
 ןענַאטשעג זיא רע ןעמעוו טימ ,(,ס,.פ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשילױּפ
 :.אפפ רעד ןיא ןײרַא םיא ןופ ןענייז רעטעּפש .טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןיא
 ,דנַא .א יקסנילּפַאק לאומש ,קיב עיסַא ,קינָאװכ םהרבא

 ,קיטעט רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,ָאטעג ןיא עּפורג ע.שי טס ינומָא ק יד

 לרעב ,אקסווָארַאב ענעיכ ,גרעבנעטיו קחצי ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא
 טימ טרירעּפָאָאק טָאה עּפורג יד .דנַא .א רעקסיײדַאמ עינַאס ,יקסוועינעשרעש
 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ןוא ןעגנומערטש עשיטילָאּפ ערעדנַא עלַא
 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ םוידיזערּפ
 ןשיגַארט ןייז זיב ,זיא גרעבנעטיוו .י .ָאטעג ןופ ןּפורג עקיטעט עלַא ךרוד
 ָאטעג ןיא עּפורג עשיטסינומָאק יד .א.פ.פ ןופ בַאטש ןופ שארב ןעוועג ,טיוט
 עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ךיוא זיא
 ןיא רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל ןוא עשיסורסייוו יד טימ ךיוא ןוא טָאטש רעד ןיא
 ,דלַאוװ

 --- ןעוועג זיא ,ָאטעג ןרַאפ ןענַאטשעג הליחתכל זיא סָאװ עגַארפ-רקיע יד
 ןוא ,"טנעמנרעווָאג לַארענעגע ןופ סָאטעג יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא
 ןגעוו ןטרָאד ןרימרָאפניא וצ ידכ ,ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טימ ,רקיע רעד
 ןַא טלקיװטנַא ךיז טָאה םעד םורַא .םוטנדיי רענליוו ןופ לרוג ןעמַאזיורג
 טימַאב ןַאד ךיז ןעמ טָאה עשרַאװ ןופ ךיוא רעבָא .טייקיטעט עשיגרענע
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 1941 רעבמעווָאנ בייהנָא .ןדיי רענליו יד טימ גנודניברַאפ ַא ןּפינקוצנָא

 זיא סָאװ ,קעינעה טואקס רעכעלטסירק רעד ןעמוקעגנָא ענליוו ןייק זיא

 ןטנָאמרעד ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה רע ."ץולחהצ רעװעשרַאװ ןופ חילש ַא ןעוועג

 ןטרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא רענוװָאק אבא טימ ,ענליוו ןבעל רעטסיולק

 יד ןגעו תועידי טימ עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוא ןטלַאהַאבסיוא

 יד יו ןעזעג טָאה רע ואו ,קא רט ןיא ךיוא יו ,ענליוו ןיא ןדרָאמןסַאמ

 ףיוא ןבירטרַאפ ייז טָאה'מ יו םעדכָאנ ןדִיי יד טעדרָאמעגסיוא ןבָאה ןשטייד

 ןפָארטעג קעינעה ךיז טָאה עשרַאװ ןיא .ערעיזַא רעקארט רעד ףיוא לזדניא ןַא

 ,עקצינטָאלּפ עקמורפ ןוא ןיקטעבול היבצ ,ענליוו ןופ םיחילש עטשרע יד טימ

 יד ןגעוו תועידי עקירעיורט יד ןיהַא טכַארבעג ,םיא טימ ךיילגוצ ,ןבָאה סָאװ

 ןטרָאד ןבָאה תועידי יד .אטילד םילשורי ןיא תוחיצר עשטייד עמַאזיורג

 .קורדנייא ןכעלקערש ַא טכַאמעג
 ,סקַארַאב .ע עשרַאוװ ןייק סױרַא ענליוו ןופ ןענייז 1941 רעבמעצעד ןיא

 ןייק ןעמוקעגנָא ךיוא ןַאד ןענייז סע .יקסוועשטניּפ ןוא רענּפמעק .י ,ןיטנע .ש

 ךיז ןגעלפ ךעלנייוועג .ןַאמרעדיײנש ערַאמַאט ןוא ןַאמסָארג עקייח עשרַאװ

 עשיצולח ןוא עשיטסינויצ עקידנפערטַאב ערעייז טימ ןפערט םיחילש יד

 יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ ךעלדנע זיא 1942 בייהנָא ,סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא ןיטנע .ש .(גָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעייטשרָאפ טימ םיחילש עלַא

 ,עיצַאמרָאפניא רעד טימ ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש ןענייז סקַארַאב .ע

 טכירַאב רעייז ןעמזנעגפיוא ןנָאה םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ ןלייט עסיוועג זַא

 ןופ טכַארבעג ןבָאה םיחילש עדייב יד סָאװ ,ןסורג יד .,ןביולגמוא טימ

 עשיטסַאטנַאפ, יו ןעגנולקעג הליחתכל ןבָאה ,"טנעמנרעווָאג-לַארענעג;

 טבעל ןעמק/ ,(242 יז ,ושצד) יקצעשזָאװד .מ ר"ד טביירש --- ,"תוישעמ

 רעכיז זיא סָאד .טיױט ןרַאפ ארומ ןָא ,סעיצקַא ןָא סָאטעג יד ןיא ןטרָאד

 ,רעטעּפש ."תוטיחש רענליוו יד ןיא ןביולגמוא םעד ןופ הביס-רקיע יד ןעוועג

 ןרָאװעג ןטכירַאב ידק רעבָא ןענייז --- יקצעשזָאװד ר"ד רעטייוו טלייצרעד

 -עיורט ,ןעגנודניוושרַאפ ,ןעגנולדיזרעביא : רעשיגַארט ןוא רעקיטעמוא ץלַא

 'גנוטלַאשכיילג' ַא וצ ןעמוקעג זיא סע .עיצילַאג ,ןילָאװ ,ןילבול ןופ ןסורג עקיר

 .ןלוּפ ןטריּפוקָא ןופ ןלייט עדייב ןשיווצ

 -יינ יד ,ןלױּפ ןופ ןלייט עדייב יד ןשיווצ דישרעטנוא רעסיורג רעד

 זיא ,"טנעמענרעווָאג-לַארענעג, ןטצעזַאב-טלַא םעד ןוא "ןסערק, עטצעזַאב

 -"ניא יד טכַאמעג טָאה סָאװ ,ײמרַא עשטייד יד סָאװ ,םעד בילוצ ןעמוקעג

 -עיאק ענעפורעג ױזַא יד ךרוד ןרָאװעג טײלגַאב זיא ,דנַאלסור ןיא עיזַאװ

 "יז רעשיצַאנ רעד ןוא .ס .ס ןופ עיצַאמרָאפ עלעיצעּפס ַא -- ,"ןּפורג-ץטַאז

 עשיטילָאּפ ןרידיווקיל וצ ןעוועג זיא עבַאגפיױא סנעמעוו ,טסניד-טייקרעכ

 "קיל יד .ןטנעמעלע עדמעהפ-ןסַאר ערעדנַא ךיוא יו ,ןדיי ןוא רענגעק

 ,(דנַאלסור ןיא ךיוא ןוא) ןטיבעג עטריּפוקָא-יינ יד ףיֹוא ןדיי יד ןופ עיצַאדיװ

 -עעזנַאװק רעטנַאקַאב רעד ןופ סולשַאב ןרַאפ ךָאנ ןבייהעגנָא ,ָאזלַא ,ךיז טָאה
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 -דנע; רעד ןעגעוו --- ,1942 ,רַאונַאי ןט20 םעד ,ןילרעב ןיא "ץנערעפנָאק
 ,עגַארפ-ןדיי רעד ןופ "גנוזעל רעקיטליג

 ןופ ןלייט עדייב "טעטלַאשעגכיילגא ךיוא טָאה סולשַאב רעקיזָאד רעד
 "ץנערעפנָאק-עעזנַאװ, רעד ךָאנ ,עיצַאדיװקיל-ןדיי ןופ טיבעג ןפיוא ןליוּפ
 ןיא ךיוא ,ןדיי יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ ןטָארטעגוצ ןשטייד יד ןענעז
 -ַארעּפָא-דרַאהניירק רענעפורעג יֹוזַא רעד ךרוד ,"טנעמענרעווָאג-לארענעג;
 ,ס.ס ,קינצָאבָאלג ָאלידא ןרָאװעג טלעטשעג זיא עיצקַא רעד טָא ןופ שארב ."עיצ

 -רָאּפעד-ןסַאמ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןַאד .ןילבול ןופ רעריפ-ייצילָאּפ ןוא

 ,קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ,שזדָאל ,ןילבול :ןרעטנעצ עסיורג יד ןופ סעיצַאט

 יד ,גנוטכינרַאפ וצ םתס ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא .,דנַא ןוא ץלעק
 ןליוּפ ןיא ןגעמרַאפ ןשידיי ןצנַאג םעד טריאירּפָארּפסקע רעירפ ןבָאה סיצַאנ
 סָאטעג יד ןיא טפַארק-סטעברַא עשידיי עגיליב יד טריטַאולּפסקע ןבָאה ןוא
 ,ןרעגַאל ןוא

 תושר ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןליוּפ ץנַאג ןיא ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד
 סרעלטיה ןעװעג הליחתכל ןענעז עכלעװ ,(?לעפַאטש-ץוש;) .ס .ס ןופ
 רעקיטכעמ ַא וצ טרעטיירבעגסיוא רעטעּפש ךיז ןבָאה ןוא ,"דרַאג-עטילע;
 ךיוא ךיז ןיא ןסָאלשעגניײא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-סגירק ןוא-סטייקרעכיז
 שארב ,.דנַא ,א (טסניד-שזַאנָאיּפש ןוא סטייקרעכיז) .ד .ס ?ָאּפַאטשעג;
 "ניר טריפעגנָא טָאה טמַא-סטייקרעכיז םעד טימ .רעלמיה ךירנייה טימ
 ,עצידיל ןיא ,1942 יַאמ ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא סָאװ ,ךירדייה דרַאה
 זיא סָאװ ,?עיצקַא-דראהנייר, יד זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ .עיקַאװָאלסָאכעשט
 ןופ ןעמָאנ ריא ךיוא טיצ ,לױּפ ןיא ןדיי יד ןגעק טעטכירעג ןעוועג
 ,ןעמָאנ ןטשרע סכירדייה

 טָאה רעכערברַאפ-סגירק עשטייד יד ןגעק לַאנובירט רעגרעבנערינ רעד
 ,טלייטרוארַאפ ,לײטדנַאטשַאב עריא עלַא טימ ןעמַאזוצ .ס .ס עצנַאג יד
 ןצעזעג יד לח טינ ןענעז סע עכלעוו יבגל ,סעיצַאזינַאגרָא עלענימירק סלַא
 | ,גירק ןופ
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 םיחילש עשיצולח יד .עשרַאװ ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ןכוזַאב-רקיע יד
 טימ זיא ןזח אלעב ,לעװָאק ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב טכוזַאב ךיוא רעבָא ןבָאה
 יז ואוו ,ענדָארג ןיא ןעוועג אקסווָאנַאמיל עינָארב ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןריּפַאּפ יד
 רעטייוו ןרָאפעג זיא עטצעל יד .עקזדָארבישזָאק עינָאל טימ ןפָארטעג ךיז טָאה
 ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ לָאמ 5 זיא ןוא עשרַאװ ,קָאטסילַאיב ןייק --
 יד ןיא ןויצ ילעוּפ ןוא ץולחה ןופ טעברַא רעד ןגעוװו תועידי ןוא ןסורג טימ
 ןפַאשעג ןוא לעווָאק טכוזַאב טָאה עקצינטָאלּפ עמורפ .טעטש עטנָאמרעד
 ,עפורג עשידרערעטנוא ןַא ןטרָאד

 ,ווָארַאמָאט-םיובנענעט .מ טכַאמעג טָאה סעזייר עטגייווצרַאפ ,עגנַאל ליפ



 ןייק ןרָאפעג ,ווָארַאמַאט ףעזוי רעטָאט ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןריּפַאּפ טימ זיא סָאװ
 עקימורַא יד ןופ םיצולח יד ןרירטנעצנָאק ןפלָאהעג טָאה רע ואוו ,קָאטסילַאיב

 .עשרַאװ ןיא ץולחה זכרמ ןופ ןעגנווזייװנָא יד טיול ךעלטעטש

 רעד ןיא לָאר עלַארטנעצ ַא טליּפשעג ללכב טָאה ווָארַאמַאט-םיובנענעט
 ,עיצַאנידרָאָאק עשיצולח יד ןפַאשעג ,טגָאזעג יו ,טָאה רע .טנגוי רעשיצולח
 רע טגעלפ "סעיצקַאא יד תעב .תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןשיווצ וויטקַא ןעוועג

 ,עיּפמוקַאלַאװ ןופ רעדלעוו יד ןיא ,ןענייש-סטעברַא ןָא ,םיצולח ןריפסיורַא
 -ַאיציניא יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .םרַאפ עשיצולח ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס ואוו
 עשיצולח טריפעגסױרַא ךיוא רעטעּפש ןוא "ךַאדק ןשיטסינויצ ןופ ןרָאט

 ןיא (?דימש ,יצַאנ-יטנַא ןשטייד ןופ ףליה רעד טימ ,קָאטסילַאיב ןייק ןּפורג
 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,רַאנימעס ןשיצולח ַא טריזינַאגרָא רע טָאה קָאטסילַאיב

 | ,ןטרָאד דנַאטשפיוא ןקידרעטעּפש ןופ ןרעק

 -ץולחק עשידרערעטנוא יד טריטקַאדער רע טָאה ,עשרַאװ ןיא קידנעייז
 ןשיטסישַאפ-יטנַא םעד ןפַאש 1942 גנילירפ ןיא ןפלָאהעג ןוא ?תועידי
 ?עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשייזייא רעד ןופ דוסי רעד ןעוועג זיא סָאװ ,קָאלב
 ןיא ןײרַא ךיוא זיא םיובנענעט .1942 ילוי ןטס28 םעד ןענַאטשטנַא זיא עכלעוו

 -סערב לאומש ןוא ןיקטעבול היבצ ,ןַאמרעקוצ קחצי טימ ןעמַאזוצ ,בַאטש ריא

 ,וואל
 ךיז ,קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגקירוצ םיובנענעט זיא 1942 רעבָאטקָא ןיא

 -ַעג ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןופ שארב טלעטשעג

 רעשיליוּפ רעד ןוא דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעגנודניברַאפ ןפַאש

 טָאה רע רעכלעוו ייב ,(ףמַאק רעליוויצ) "ַאנליוויצ ַאקלַאװ; רעשידרערעטנוא

 ןלַאפעג זיא םיובנענעט .דנַאטשפיוא ןרַאפ רעוועג ןגירק טוואורּפעג טסיזמוא

 זיא סָאװ ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפױא םעד ןופ שארב קידנעייטש

 ןופ ןדנעטשמוא ןוא עטַאד עיונעג יד .1943 ,טסוגיױא ןט16 םעד ןכָארבעגסױא

 ,טנַאקַאבמוא ןענייז טיוט ןייז

 רעשיצולח רעד ןופ ןתוחילש טריפעגסיוא ןבָאה סעיליוּפ ייווצ ךיוא |

 ןעוועג זיא עטשרע יד .ץעידוד עיזדַאי ןוא שטיװָאמַאדַא ַאנעריא : גנזגעװַאב

 ןיא "ץולחה; ןטימ ,גירק ןרַאפ ךָאנ ,ןירעוט-טוַאקס עוויטקַא סלַא ,ןדנוברַאפ

 יד ןגעוו תועידי יד ָאטעג רענליוו ןיא טכַארבעג עטשרע יד טָאה יז ,עשרַאװ

 ךיוא זיא יז ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ "ןעגנולדיזרעביאפ יד ןוא ןרעמַאק-זַאג

 ןיא ןוא ענליוו ןיא תוטיחש יד ןגעוו ןלייטוצטימ ידכ ענוו א ק ןייק ןרָאפעג

 ,םיובנייש לאיחי טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ץעידוד עיזדַאי ,ןלױוּפ

 טָאה יז .רעוועג ןיהַא ןעגנערב ןוא ענליוו ןיא ָאטעג סָאד ןכוזַאב טגעלפ

 ןט13 םעד ןעמוקעגמוא זיא ןוא ,לווַאש ןוא ענווָאק ןייק ןתוחילש טריפעגסיוא

 ,ןבעל ןבילבעג זיא שטיוװָאמַאדַא ,1942 טסוגיוא

 ןקידלַאווג ַא ןופ טקַאפ םעד ןביירשרַאפ ןלעוו רעשרָאפ-עטכישעג יד

 ןיא יורפ רעשידיי רעד ןופ לייטנָא ןוויטקַא



9 

 וצָאטעג ןופ תוחילשבכ ...גנו ג עווַאב - סדנַאטש רע דיוו רעד
 ןיא ,ןפורפיוא ןוא רעוועג ןעלגומשרעביא םייכ ,ןצענערג ןענעבנג םייב ,ָאטעג
 סעיציזָאּפ-טנָארפ עלַא יד ףיוא -- טייז רעשירַא רעד ףיוא ,דלַאװ ןיא ,ףמַאק
 ,ושץצד) יקצעשזָאװד ,מ טביירש --- ,"םישזער-יצַאנ ןרעטנוא ןבעל ןשידיי ןופ
 ןַא ןרילומיס ,רָאה יד ןכַאמ דנָאלב ןענעק סָאד ,םינּפ שיֹרַא ןַא ,(298 יז

 טימ ןגעוװ ןוא ןסַאג ףיוא ךיז ןגעװַאב ןפלָאהעג ייז טָאה ץלַא סָאד -- ,ןרעירַא
 םעד טקידנעעג ןוא ןלַאפעגנײרַא ךיוא םעד ץָארט זיא ןעמ .ןריּפַאּפ !עשירַאי

 ןתוחילש וצ ןעגנַאגעג קיליוויירפ ךָאד ןוא .ָאּפַאטשעג ןופ ןרעלעק ןיא ןבעל
 -רַאפ יד םורַא יױזַא קידנטלַאהרעטנוא ,סָאטעג יד ןיא תועידי טכַארבעג ןוא
 י יייז ןשיווצ גנודניב

 - ט פי ר ש  ַא ןיא ןענַאטשעג ךיוא זיא תודחאתהןויצ ילעוּפ ײטרַאּפ יד
 ווירב טקישעג ןוא עשרַאװ ןיא םירבח עקיטכיוו עריא טימ טקַאטנָאק ן כ ע ל
 ןיא םיובנענעט .מ וצ רעטעּפש ןוא קעיַארג .ש ,קע ןתנ ר"ד ,יקסנודַאר .ד וצ
 ,ל) ענווָאק ; (קינלעימכ) קָאטסילַאיב ;(אקלעב ר"ד) ענדָארג ןיא ; עשרַאװ
 ןיא ןרעגַאל ןוא סָאטעג ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,(קיטַאק) עדיל ; (לקניפרַאג

 רעטעּפש ,בגא ,ךיז ןעמ טָאה ווירב ןטצעל סמיובנענעט ןופ .ָאטעג רענליוו
 .ָאטעג רעוװעשרַאװ ןופ גנוטכינרַאפ ןוא ןפמַאק יד ןגעוו טסואוורעד ךיוא

 גנואיצַאב עוויטַאגענ ַא ןעמונעגנָא עטשרע יד טָאה תודחאתה-ןויצ ילעוּפ
 רעקידנביירט ַא ןעוועג ךיוא זיא יז ,יײצילָאּפ רעשידיי רעד וצ ןוא טַאר-ןדיי םוצ
 ,ענליוו ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןופ עיצַאקיפינוא רעד ןיא חוכ

 ךָאנ ?ץולחהק ןטימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,םיובנייש עיסעּפ ןוא לאיחי
 ץולחה ,ןויצ ילעופ ןופ טייקיטעט יד טרינידרָאָאק ןבָאה ,רָאפּפָא סמיובנענעט
 ,(טייהיירפ) רוורד ןוא

 ענליוו ןיא דנַאמשרעדיװ ןופ גנוײטשטנַא יד

 סע .ןדיי ןעגנערבמוא ןופ לָאבמיס רעד ענליוו ןיא ןרָאװעג זיא רַאנָאּפ
 זיא ענליוו ןיא דנַאטשרעדיװ רעח ךיוא זַא ,רעדנואוו ןייק טינ רעבירעד זיא
 עמייהעג עטשרע יד *!רַאנָאּפ ןייק ןייג טינע גנוזָאל ןרעטנוא ןענַאטשטנַא
 יד רַאפ טנווָא-"רוכזי, רעד ןעוועג זיא ,גנוזָאל ןקיזָאד ןרעטנוא גנולמַאזרַאפ

 רַאונַאי ןט1 ןפיוא ןּפורג עשיצולח יד ךרוד ןפורעג ,רַאנָאּפ ןיא ענעמוקעגמוא
 ףור רעד ןרָאװעג ןפרָאװעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא טנוװָא ןקיזָאד ןפיוא ,2
 -רַאפ זיא עטלמַאזרַאפ יד רַאפ .רעדרעמ עשיצַאנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ םוצ
 -דנַאטשרעדיװ רעטשרע רעד ,שיאערבעה ןוא שידִיי ןיא ,ןרָאװעג טכעלטנפע
 ךיז טָאה רע ואוו ,רעטסיולק ןופ טכַארבעג טָאה רענווָאק אבא סָאװ ,ףורפיוא
 ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא רעטעּפש זיא סָאװ ,ףורפיוא רעד ,ןטלַאהַאבסױא
 :טעטיולעג טָאה ,שיווטיל ןוא שילױּפ
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 ! הטיחש רעד וצ ףָאש יוװ ןייג טינ רימָאל,

 ןדיי טנזיוט קיצכַא יד ןופ ! סרעריפרַאפ יד טינ טביילג ,טנגי עשידייע

 ערעזדנוא רַאפ .טנזיוט קיצנַאװצ רָאנ ןבילבעג ןענייז ,אטילד םילשורי ןיא

 ןענייז ואוו .רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע יד טריפעגסורַא ןעמ טָאה ןגיוא

 -ילאּפ רעשיטָאטש רעד ךרוד טעברַא ףיוא עטּפַאכעג ,ןשטנעמ רעטרעדנוה יד

 רעד ןיא עטריפעגסורַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ עטעקַאנ יד ןענייז ואוו ?ייצ

 םוא עטּפַאכעג ,ןדִיי יד ןענייז ואוו ? עיצַאקָאװָארּפ רעד ןופ טכַאנ רעכעליורג

 ןעמ ןעמעוו -- ?ָאטעג ןטייווצ ןופ רעדירב ערעזדנוא ןענייז ואוו ? רוּפיכ-םוי

 ןגעוו עלַא לייוו ,ןרעקמוא טינ רעמ ךיז טעװ ָאטעג ןופ טריפעגסיױרַא טָאה

 ! טיוט -- זיא רַאנָאּפ ןוא ,רַאנָאּפ ןייק ָאּפַאטשעג ןופ ןריפ

 ןוא ןעיורפ ,רעדניק ערעייא : עטשואירַאפ ןופ עיזוליא יד ּפָארַא טסייר;

 ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ .רעגַאל ןייק טשינ זיא רַאנָאּפ !ָאטשינ ןענייז רענעמ

 ןיא ןהיי עלַא ןעגנערבוצמוא םעטסיס ַא טכַאמעג רעלטיה טָאה סע ,ןסָאשרעה

 יייר עטשרע יד ןלַאפעג זיא זדנוא ףיוא ,עּפָארײא

 ןוא ךַאוװש ןענייז רימ ,תמא ! הטיחש רעד וצ ףָאש יװ ןייג טינ רימָאלש

 אנוש םעד רעפטנע רעקידריוו רעקיצנייא רעד רעבָא ,ףליה ןייק טינ ןבָאה

 !דנַאטשרעדיװ זיא

 םעד ןיא ןבעל רעדייא ,סרעפמעק עיירפ יו ןלַאפ רעסעב ,רעדירב;

 ! םעטָא ןטצעל ןויב ןלעטשנגעק ךיז ! דָאנעג סרעדרעמ

 ,לָאטעג ןיא ,ענליוו ,1942 רַאונַאי רעטנ,

 ןיא טעוועטרונעג טָאה דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןגעו קנַאדעג רעד

 ףױא זיא ,רַאונַאי ןטס23 םעד ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא עלַא

 טגיילעג ,6 רעקצינדור ףיוא ןעײטרַאּפ יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ גנוציז ַא

 "עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקינייארַאפש רעד ןופ דוסי רעד ןרָאװועג

 "נעטיוו קחצי ,רענוװָאק אבא : טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוציז רעד ןיא .(.ָא;ּפ.פ)

 רענעזעוועג ַא ,טכורפ ןוא יקסווָארַאב ענעיכ ,קינזער ןסינ ,ןַאמזַאלג ףסוי ,גרעב

 .ײמורַא רעשיליוּפ רעד ןופ רָאיַאמ

 ,"ריעצה רמושה? רעד וויטקַא רעייז ןעוועג זיא יָאּפפ יד ןפַאש םייב

 ,רענווָאק אבא יװ ,סרענַאזיטרַאּפ עוויטקַא ליפ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה סָאװ

 עקשזור ,שטיװָאנאזָאר שריה ,ןײטשדלָאג ךורב ,ןונאמ עזיל ,רענוװָאק לכימ

 ךרוד טריטנעזערּפער ןעוועג ןטרָאד זיא "ינויצה רעונהפ ,דנַא .א קַאשטרָאק

 טריטנעזערּפער ןעוועג זיא טנגוי-ר"תיב עשיטסינָאיזיװער יד .קינזער ןסינ

 -יטקַא עריא .ָאּפ.פ יד ןדנירגטימ ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמזַאלג ףסוי ךרוד

 קחצי ,רעדיינש .ב ,רַאזַאל םייח ,ןַאמדירּפ עירָאב :ןעװעג ןענייז ןטסיװ

 ,טָאה "דנובק רעד .ערעדנַא ןוא ןַאמסקופ ,י ,יקסנישוק השמ ,יקסלַאװָאק

 "רעדיוו ןיא םירבח עוויטקַא עקידנעגלָאפ טַאהעג ,תוקיפס עטשרע ענייז ץָארט

 יקסוועלאּפ עקמיס ,יקסנילּפאק לאומש ,קיב עיסא ,קיניאווכ םהרבא : דנַאטש

 יד .סיּפּפ ףיוא טריטנעירָא ךיז ללכב הליחתכל טָאה "דנובק .במָאלָאג ןוא
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 קחצי : ןטסױװיטקַא עקידנעגלָאפ טַאהעג .ָאּפ.פ ןיא טָאה ,עּפורג עשיטסינומָאק
 ביל .ַאקסװָארַאב אנעיכ ,יקסוועינעשרעש עזָאר ןוא לרעב ,גרעבנעטיוו
 עקמיא ,רעקסיײדַאמ עינָאס ,ןָאדרָאג שריה ןוא עקווָאיל ,ןַאלּפַאק בקעי ,ןיקסעּפַא
 ,דנַא .א יקצַאבול עקנַאד ןוא

 ,גרעבנעטיוו קחצי : ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ָא.ּפפ ןופ בַאטש רעטשרע רעד
 רעטעּפש .בַאטש ןופ רעדילגטימ ,ןַאמזַאלג ףסוי ןוא רענווָאק אבא ; רידנַאמָאק
 -ַאקסיז .ל ןוא ןַאלּפַאק בקעי ,קיניאווכ םהרבא ,קינזער ןסינ ןעמוקעגוצ ןענייז
 אבא ןוא ןַאמזַאלג .י :ןעוועג ןענייז ןרידנַאמָאק-ןָאילַאטַאב עטשרע יד .ץיוו
 ןוא רעקסיידַאמ עינָאס ,ןײטשדלָאג ךורב --- ןרידנַאמָאק-לײטּפָא ; רענווָאק
 -צַאמ קחצי ןוא סקַאראב קעדע --- ןרידנַאמָאק-ןּפורג  יקסנילּפַאק לאומש
 ,שטיוועק

  ןּפורג-ספמַאק ערעדנוזַאב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעד ייב

 רעמייהעג ַא ,סרעגייל-ןענימ ,סרעפרַאוװנליוק ,סרעריּפשסיױא ,ןטנַאסרעװויד
 טלייטעצ זיא טנוװַא ןדעי ,2 סָאג עטילעמרַאק ףיוא ןעוועג זיא טַארַאּפַא-ָאידַאר
 -ָאק .י רעקורד רעד .ןטנָארפ יד ףיוא עגַאל רעד ןגעוװ ןיטעלויב ַא ןרָאװעג

 ןלַאירעטַאמ-קורד יירעקורד רעשטייד רעד ןופ טעבנגעגסױרַא טָאה יקסלַאוװ
 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ָאטעג ןרעסיוא ןוא ןיא קורד ןעמייהעג ַא טריטנָאמ ןוא
 עשידרערעטנוא ערעדנַא ןוא "ישטשָאנלָאװ טרַאדנַאטש ןשילױּפ םעד
 -נָא טָאה לייטּפָא רעלעיצעּפס ַא .שטייד ןוא שיליוּפ ,שיווטיל ןיא סעכַאגסױא
 -עג עשטייד יד ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טעברַא יד ןריּפשסיױא ןטימ טריפעג
 ןעוועג ,לג.ד.א ןרָאטַאקָאװָארּפ ןקעדפיוא ,תודוס עשירעטילימ ,ןלעפַאב עמייה
 רעוועג טימ ךיז ןצונַאב רַאפ ןסרוק יד טימ .סרוק-ןרָאטקורטסניא ןַא ךיוא
 ,ןרידנַאמָאק-לײטּפָא יד טריפעגנָא ןבָאה

 ןופ ןענַאטשַאב זיא ,םיובנייש לאיחי ןופ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עטייווצ יד
 ןייק ןעמוקעג גירק גנַאפנָא ןיא זיא ןיילַא םיובנייש ,ןּפורג ערענעלק לָאצ ַא
 "הירחשש ץוביק ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןילָאװ ןופ םיצולח עּפורג ַא טימ ענליוו
 וצ ,ריעצה ץולחה/רורד ןופ עפורגןרעק רעד ץוח .שטאבוס ףיוא
 -אמוש .צ ,דיגמ ןנחלא ,םיובניש עיסעּפ טרעהעג ןבָאה סע רעכלעוו
 ןענַאטשַאב ?עּפורג-ספמַאק סלאיחי, זיא ,רעלעג .י ןוא דמלמ ַאלעב ,שטיוו
 ,"ךעגדָארגש עפורג רעד ,עפורג"גניר-קעטאנ רעד ,עּפורג-ןַאמדירּפ רעד ןופ
 ןטסינָאיזיװער יד טרעהעג ןבָאה רעטשרע רעד וצ .,דנַא .א עּפורג-אביקע
 -טינ ךיוא ןוא דיגמ פ ,רעקָאט .ז ,ןיוועל .ש ,רוגזיא רעדירב יד ,ןַאמדירפ .ב
 ,טסיופ .י ,טרַאבטיױר .ג ,ץלָאהנעּפיל .ל :נניר-קעטאנ םעד וצ  ןטסינָאיזיוװער
 ןופ ןענַאטשַאב ןענייז "רענדָארגע יד .דֹנַא .א קישטוװַאשרַאװ רעדירב יד
 עקלוא ,ןַאמצלַאז .ל ,יקסנַאיצשַאמַאז ריאמ :ָאטעג רענדָארג ןופ םיטילּפ
 -"אביקעא יד .ךעלטעטש ערעדנַא ןוא ריווס ןופ םיטילּפ ךיוא יװ ,.דנַא .א
 ,םייהכלַאק השמ ךרוד "עּפורג-סלאיחי, ןָא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא עפורג
 סָאװ ָאטעג סָאד זַא ,קנַאדעג ןטימ טקיניײארַאפ ןעוועג ןענייז סעּפורג עלַא יד
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 עטנּפָאװַאב יד .טלָאװער ןייק טינ טביולרעד ,טָאטש רעטנעצ ןיא ךיז טניפעג
 ףמַאק םעד ןריפ ןוא דלַאװ ןיא ןרעוו טריפעגסיורַא רעבירעד ןפרַאד ןדיי

 .רענַאזיטרַאּפ עקיטרָאד יד טימ ןעמַאזוצ אנוש ןגעק

 לאיחי :ןופ בַאטש ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא "עּפורג-לאיחי ,, יד

 ,ןַאמחירפ נ ; לײטּפָא-רעוועג ,דנַארב .ש ןוא גניר .נ ;טנַאדנעמָאק ,םיובנייש
 סרעקינַאכעמ ןופ החּפשמ יד .עדנַאנַאּפָארּפ ,ןייטשנרעב ָאעל ; ןסנַאניפ
 ךיז טָאה עּפורג יד .ךעלצונ סע טכַאמעג ןוא רעוועג טכיררַאפ טָאה ווָאסואענעּפ
 טקישעג ןענייז ךעלטפניפ ?עשיאייצילָאּפ, .ג .ַא ייווצ .ךעלט5 ןיא טלייטעצ

 ,תודוס עריא ךיז ןסיוורעד ,רעוועג ןעמוקַאב וצ ידכ ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןרָאװעג
 עבלעז סָאד ,לג .ד .א רענעלּפ-סגנוטכינרַאפ עטנַאלּפעג ןגעוו סנטיײצַאב ןייגרעד
 .ָאּפפ יד טריציטקַארּפ ךיוא טָאה

 םוצ זיא ,םירבח 100 טלייצעג הליחתכל טָאה סָאװ ,?עּפורג-לאיחי, יד
 לייט ַא .ָאּפ.פ רעד טימ טקינײארַאפ ךיז ןוא 200 זיב ןסקָאװועג ָאטעג ןופ ףוס
 ןעוו .דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ָאטעג ןופ ןריפסיורַא ןעגנולעג זיא םירבח
 טָאה ,דנַאטשפיוא ןתעב ,1942 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ןלַאפעג זיא םיובנייש
 ךיז טָאה סָאװ ,דיגמ ןנחלא ןעמונעגרעביא עּפורג רעד טימ גנוריפנָא יד
 ,עשטשפ רעקצינדור רעד ןיא טייקשידלעה ןייז טימ טנכייצעגסיוא רעטעּפש

 ,.ָא,ּפ,פ ןיא ייס ןטָארטעגנײרַא ןענייז תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח יד
 עשיטסינויצ ערעדנַא טימ ךיוא ןעשעג זיא ױזַא ,עּפורג-ספמַאק סלאיחי ןיא ייס
 -ײטרַאּפמוא ןשיווצ ןוא אביקע ,ינויצה רעונה ,ר"תיב םעד : סעיצַאזינַאגרָא
 ןפורעג ןענייז םירבח יד; זַא ,ךיוא ןא טיי יקצעשזָאװד ,מ ר"ד ,.עשיא
 עלַא ןסיגנמעזַאוצ ןופ ,גנוטכיר רעד ןיא העּפשה רעייז ןביאוצסיוא ןרָאװעג
 עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקינייארַאפ ןייא ןיא ןּפורג-ספמַאק ערעדנוזַאב
 ןילַא םיובנייש ."עיצַאקיפינוא רעד טקריוועגטימ ךס ַא טָאה םיובנייש ןוא ---

 (5.ָאּפ.פ רעטקינייאעג רעד ןופ בַאטש ןיא ןײרַא ךיוא רעטעּפש זיא
 עטכַארבעגרעבירַא יד טביילגעג טינ ןעמ טָאה עשרַאוו ןיא סָאװ םעד בילוצ

 טקישעגסױרַא .ָא.ּפפ יד טָאה ,ענליוו ןיא תוטיחשיןסַאמ יד ןגעוו תועידי ןיהַא

 ,קָאטסילַאיב  ןייק ןוא ןיהַא ,ףויופיוא ןַא רעבליז רעטסעווש יד טימ 1942 'רּפַא ןיא

 ןשיווצ ,זיא ףורפיוא ןיא .ןעגנודרָאמסיױא יד ןגעוו לָאקָאטָארּפ-תודע ןַא טימ
 : ןרָאװעג ןבירשעג ,ןרעדנַא

 זיא עיצַאּפוקא רעשיטסירעלטיח רעד רעטנוא ןדיי עלַא ןופ לרוג רעד,
 ןסערעטניא עכעלטּפַאשטריװ יד ףיוא טקוקעג טינ ,גנוטָארסױא עגײמעגלַא ןַא

 ,ןשטייד יד ןופ
 ןעװעטַאר ןָאק זדנוא זַא ,שינעדערנייא יד ּפָארַא טסייר ! רעדירבע

 -טריוו בילוצ זַא ,גנונעפָאה יד ּפָא טפרַאװ .טייקידנעוװטיונ עכעלטפַאשטריװ

 טנזיוט קיצרעפ יד ןקיליטרַאפ ןלעוו טינ ןשטייד יד ןלעװ תוביס עכעלטּפַאש
 .עשרַאװ ןיא ןדִיי ןָאילימ ןבלַאה םעד ןיוש אטישּפ ַא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןדיי

 קיגנעהּפָא טינ זיא יז .עיצקַא עלַארטנעצ ַא זיא ןדיי יד ןופ גנוטַארסיױא יד
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 ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ןיא ןשטייד יד .ןענַאגרָא עקיטרָא םוש ןייק ןופ
 ןעיצרַאפ ןענעק ,טנָארפ ןפיוא ןייג טינ ןוא טעברַא ןבָאה וצ ידכ ,עשרַאוװ
 זיא רעבָא גנוטָארסױא יד .טייצ רעצרוק ַא ףיוא סָאטעג יד ןופ םויק םעד

 ןעמעלַא רע טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ סָאװ ,סעצָארּפ רעשיטַאמעטסיס ַא
 עכעלטפַאשטריוװ עלַא יד רעביא םַארגָארּפ רעשיטילָאּפ ַא טשרעה ָאד .ןפערט
 ןייז טעו ,ןרעלטיה רעטנוא בושי רעשידיי ַא ָאד רָאנ זיא'ס ואוו .ןרָאטקַאפ
 .רַאנָאּפ

 ! רעוועג וצ ךיז טמענ ,ךיז טריזינַאגרָא ,ןדיי

 | "! דנַאטשרעדיװ םוצ ! ןדיי
 -עג טריטסערַא ענליוו ןייק סגעווקירוצ ןענייז רעבליז רעטסעווש עדייב

 ןרָאװעג עיניקלַאמ רעבלעז רעד ןיא זיא רעירפ ךָאנ ,עיניקלַאמ ןיא ןרָאװ
 ןייק ןרָאפעג ,ןסקַארַאב טימ ןעמַאזװצ רעירפ זיא סָאװ ,ןיטנע .ש טריטסערַא
 -ָארבישזָאק עינאיל ךיוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןענייז טריטסערַא .עשרַאװ
 רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז יירד עטשרע יד .ןזח ַאלעב ןוא עקזד
 ןרָאװעג טריפעגּפָא "קַאיװַאּפ, ןופ ןענייז ייווצ עטצעל יד ,הסיפת-"קַאיוװַאּפ,
 ,סופיט ןופ ןברָאטשעג זיא עקזדָארבישזָאק אוו ,ץיוושיוא ןייק

 ןטימ ןעגנודניברַאפ טכוזעג ךיוא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עדייב
 -מוא רעד ןיא גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד טימ ןוא ענליוו ןיא דרערעטנוא
 העידי עטשרע יד טכַארבעג שטיוװָאנַאזָאר .ה טָאה 1942 רַאורבעפ ןיא .טנגעג
 ,אקאוו אלַאיב ןבעל ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ ,ןטסיטושַארַאּפ עּפורג ַא ןגעוו
 .ָאּפ.פ יד טנעקרענָא ןבָאה ןטסיטושַארַאּפ יד .קעװַא ןיהַא זיא גרעבנעטיוו
 ןיא אפונ עּפורג יד .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ לייט סלַא
 ,ןשטייד יד וצ םירעיוּפ ךרוח ןרָאװעג ןטַאררַאפ רעטעּפש

 -טנָארפ עשיסור-שטייד יד ןייגוצכרוד וואורּפ רעד זיא ןעגנולעג טינ
 גנוריפנָא-רענַאיטרַאּפ רעשיטעווָאס רעד טימ ךיז ןדניברַאפ וצ ןוא עיניל
 ,גרעבנעוָאר עשעצ ןוא רעקסײדַאמ .ס ןיהַא ןקיש ךרוד

 קיטעט זיא רעדלעוו יד ןיא זַא ,ןעגנַאגרעד ןעמ ןיא 1942 גנילירפ ןיא
 ןוא ,וָאקרַאמ .נעג ךרוד טריפעגנָא ,עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ עשיסורסייוו ַא

 ןווָאקרַאמ ןופ ןעמוקַאב טָאה .ָא.ּפ.פ יד .ןסיגרוי טימ שארב -- עשיווטיל
 ןעוועג זיא רעכָא יז .םיא ןָא ךיז ןסילשנָא ןוא דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ווירב

 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ ןופ םדוק קידנטלַאה ,ןגעק
 ןטימ שארב ,ןטײקיטעט-רענַאזיטרַאּפ רַאפ בַאטש ַא ענליוו ןיא טַאהעג טָאה
 רעיײטשרָאפ סלַא ,ןגרעבנעטיוו ןוא סאטיוו ,טַאר-טָאטש ןופ שאר םענעזעוועג
 ןפיק וצ ידכ ,ןָאטעג טינרָאג רעבָא טָאה בַאטש רעד ,ָאּפפ ןופ
 עשידיי-טינ טימ דנַאטשרעדיװ ןשידיי םעד ןציטש רעדָא ,.ָאּפ.פ רַאפ רעוועג
 ,טָאטש ןיא ןשינעטלעהַאב טימ ןוא ,ןּפורג"ספמַאק

 ןטימ ןטקַאטנָאק טכוזעג ךיוא עדייב ןבָאה .ָא.ּפ.פ יד ןוא עּפורג סלאיי
 -עסיטנַא ןכָארּפשעגסױא ןַא ןגָארטעג רעבָא טָאה רע .דרערעטנוא ןשיליױוּפ

 לא 4
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 ןבָאה ןדיי יד .שיטעװָאס-יטנַא ףרַאש ןעוועג ךיוא זיא ןוא רעטקַארַאכ ןשיטימ
 ,ןטרַאוװרעד טינרָאג ייז ןענָאק ןקַאילָאּפ יד דצמ זַא ,ןעזעג

 -סייוו יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבנָא ןעגנולעג רעבָא זיא עּפורג סלאיחי
 יקסמאטסַאב .מ ,םירחוס-דלַאװ ענעזעוועג יד קנַאד ַא ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור
 טנעקעג טונג ןוא טנגעג רעייז טימ ןדנובעגסיוא ןעוועג ןענייז עדייב ,ץלאס .ח
 ןייק טכַארבעג טָאה יקסמאטסָאב .ענליוו םורַא רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד
 ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו העידי עטשרע יד ענליוו
 ,ראטאט קָארָאס ףרָאד ןופ ןרעטָאט עטנַאקַאב ןופ ןעגנַאגרעד זיא רע סָאװ
 ןבעגעגרעביא טָאה ,קינעקלא ןיא תוטיחש יד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ץלאט ןוא

 -ַאזיטרַאּפ רעד ןגעוו העידי יד עּפורג סלאיחי 1941 רָאי ןופ רעטניוו ןיא ךָאנ
 ןוא ('ַאיטַאבק ךיוא ןפורעגנָא) יקסוואליוורעג טניירפ ןייז ןופ עּפורנ-רענ
 ,דלַאװ ןיא ןדיי ןריפסיורַא םייב ףליה ןייז טגיילעגרָאפ

 לירּפַא ןטס20 םעד טכַאניב ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ טָאה עּפורג עטשרע יד
 ןופ םירבח 28 ןופ ןענַאטשַאב זיא יז .ןַאמדירפ עירָאב טימ שארב ,3
 ךס ַא .יקסמאטסָאב .מ ךרוד ןרָאװעג טײלגַאב ןוא ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ
 -רעטנוא ןענייז סע רעכלעוו וצ ,עּפורג יד זַא ,ןעגנַאגרעד ןעמ זיא רעטעּפש
 ייב טביורעגוצ ,ןסקיב טימ אקאוו ָאלַאיב ןופ ןדיי 6 ןענַאטשעגוצ סנגעוו
 -עג ךיז ןוא עדַאקָאלב רעשטייד ַא תעב דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ,רעניווטיל
 ראטוכ ַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז ןענַאװ זיב ,רעפרעד עקימורַא יד ןיא טיירד
 -רַאּפ עשיטסישַאפ ,עשיליוּפ ךיז וצ טכַארבעגּפָארַא טָאה סָאװ ,קַאילָאּפ ַא ןופ
 ןיא ןעוו ,רעטעּפש .ןעמוקעגמוא עּפורג עצנַאג יד זיא ףמַאק ןתעב ,רענַאזיט
 עּפורג ַא רעייז טָאה ,רענַאיטרַאּפ עשידיי עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה דלַאוװ
 ןענייז ראטוכ ןופ רעטעררַאפ יד .טולב םענעסָאגרַאפ ןרַאפ המקנ ןעמונעג
 .רעייפ ןטימ קעװַא זיא זיוה סָאד ןוא ןסָאשרעד ןרָאװועג

 רעוועג ןופ ענַארפ יד

 ןייק טַאהעג טינ ָאטעג סָאד טָאה ,טלעוו רעקימורַא רעד ןופ טרילָאזיא

 טכַארבעג ןענייז ןטַאנַארג עטשרע יד .רעוועג ןגירק וצ טייקכעלגעמ םוש

 ,ןטלַאהַאבסיױא םיא טָאה סָאװ רעטומ-רעטסיולק רעד ךרוד ןרענוװָאק וצ ןרָאװעג

 ךורב ָאטעג ןיא ןגָארטעגנײרַא 1942 רַאונַאי ףוס טָאה רעוולָאװער ןטשרע םעד

 ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע .ןשטייד ייב טעבנגעג םיא טָאה סָאװ ,ןײטשדלָאג

 .רעלגומשניײרַא-רעוועג עטסוויטקַא יד

 יד ןופ רעװעג ןענעבנגסױרַא ןביױהעגנָא ללכב זייווכעלסיב טָאה'מ

 ןלייט ,ןרעװלָאװער ןעמ טָאה טעבנגעג .ןעניזַאגַאמ ןוא רעצעלּפ- סטעברַא

 ןוא רעוועג טפיוקעג ןבָאה ערעדנַא .,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא רעוועג ןופ

 טנזיוט 25 זיב ,ןגיטשעג קיטלַאװעג דלַאב זיא רעוולָאװער ַא ןופ זיירּפ רעד
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 - טפיוקעג .םישובלמ ,סרעגייז ,ךעלגניר-ןישודיק טימ טלָאצעג טָאה ןעמ ,לבור
 ,ןשטייד ערוכיש ,ןרָאטקודנָאקג סרעטעברַא עשיליוּפ ,םירעיוּפ ייב ןעמ טָאה
 ןוא סרעלעק ןיא רעכעל ךרוד רעדָא ,זייּפש יו ןעלגומשנײרַא סע טגעלפ ןעמ

 סנבאל ,לעמ קעז ןיא רעדָא ,םיתמ טימ תונורא ,טסימ ןרופ ןיא ,רעמעדיוב
 יד ןיא רעוועג טלַאק טכיררַאפ ןוא טריצודָארּפ ךיוא טָאה'מ ,'דכו טיורב
 ,ןרעװלָאװער ןופ ןלייט ,ןלַאשזניק ,סרעסעמ ,קעה : ןטַאטשרַאװדָאטעג
 ןופ טכַאמעג ןעמ טָאה ןטַאנַארג-טנַאה טרעדנוה עכעלטע ; סענישזדנורּפס
 -עג טלגומשעגנײרַא זיא סָאװ ,ףָאטש-סיירפיוא טימ ,ךעלּפמעל עשירטקעלע
 רעוועג ןופ ןלַאנעסרַא יד ,ץלָאה ןוא לפָאטרַאק טָאטשנא ָאטעג ןיא ןרָאװ
 רעטנוא ,רעמעדיוב ,סרעלעק ,סענילַאמ-רעועג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה
 עשיניצידעמ ןיא ,רעסַאװ טימ סרעמע ןופ ןקעד עטלּפָאט ןיא ,סעגָאלדָאּפ
 'דמו סרעלעק ,ןבולק-טנגוי ןוא ןלוש יד ןיא .לג,ד.א רעצעלק עטסוּפ ,ןעיולס
 קירוצ ןוא סע ןעמענרעדנַאנופ ,רעוועג'ס ןצונַאב ןיא טביאעג ךיז ןעמ טָאה
 ןוא רעניצידעמ טרעהעג ףיוא ןבָאה ןּפורג-ספמַאק יד וצ .לג .ד .א ןלעטשפיוא

 ןיא ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעניצידעמ ייר ַא ןוא רעטסעווש-ןקנַארק
 ,ףליה עקיטכיוו טעטסיילעג טרָאד ןבָאה ,דלַאוװ

 ןריפוצכרוד ןביױהעגנָא ןדיי ןבָאה .ָא.ּפּפ רעד ןופ ןײטשטנַא ןרַאפ ךָאנ
 ןגעלפ רעטעברַא ערעדנַא ןוא טרָאּפסנַארט : ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןיילַא ןַאטנָאּפס
 ןטקַא ןדיינשרעביא ,ןפייר ןכערבעצ ,םירישכמ ערעייז ןופ ןלייט ןרעטשעצ
 ןוא ןעמענעצ ,ןעקנַאט ןופ ךעלסעפ-ןיזנעב יד ןיא רעכעל ןכַאמ ,ןרעוװָאר ןופ
 ,סרעפרַאוונלױק ןופ ןלייט ,לעמ טימ קעז ןרעכעלכרוד : ןענישַאמ ןכַאמ עילַאק
 םעד ןיא טגעלפ שטייד רעד .לג.דיא ןענַאלּפָארע ןופ ןענישַאמ ןעיירדסיוא
 ןָאט וצ ארומ ןבָאה ןדיי וַא קידנטלַאה ,רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ ןייז דשוח

 ,ןכַאז עכלעזַא
 -- רעטעּפש .ןטקַא-עיסרעוויד ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1942 ןעמוז ןיא

 ,ןביוש ,ןעלטנַאמ ,שעוװ ,םישובלמ ןעמענוצ סָאד .ןטמַא עשטייד יד ןיא תובנג
 רעד ףליה סיורג ןבעגעג טָאה ,לגיד.א רעטצנעפ ,ןכַאז-רעדניק ,זייּפש ,זָאלג
 ןקירבַאפ ןיא תופירש ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ךיילגוצ .קימָאנָאקע-ָאטעג
 ןדנוצעגרעטנוא ,ןגעוו'ןַאב ףיוא ןסלער ןרָאװעג טפיורשעצ ,ןדַאלקס"ןיזנעב
 | ,ןלַאנעסרַא-רעוועג ,ןדַאלקס-ןליוק ןרָאװעג

 ןעוו ,טקרַאטשעג ךיז טָאה דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןגעוו קנַאדעג רעד
 .רעשידיי רעד ןופ גנוטכַאלשסיױוא רעד ןגעוו תועידי ןעמוקַאב טָאה ָאטעג סָאד
 ןדנַאטשפיוא ןגעוו ןעגנַאלק ךיוא ןעוועג ,דנַאלסורסיײװ ןיא גנורעקלעפַאב
 -רַאּפ ןגעוו ןוא .דנַא .א קצעלק ,רימ ,שזיווסעינ ,קָאדערָאװאנ ,ווַאלסָארב ןיא
 יד ןופ תועידי טכַארבעג ןבָאה םיטילּפ .רעדלעוו יד ןיא ןּפורג-רענַאזיט
 . ערעדנַא ןופ ןוא ןאגרַאמס ,לאס ,ענעמשא ,שטיװָאנַארַאב ,עדיל ןיא תוטיחש
 ,ןדיי יד טרידיווקיל טָאה ןעמ ואוו ,ךעלטעטש

 ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו העידי יד ןעמוקעגנָא זיא 1943 לירּפַא ףוס
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 -רעדיוו ןופ ןצנַאטסניא עדנריפנָא יד .םשור ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה סָאװ
 ,דנַאטשפיױא ןופ גנורעייפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ 1943 יַאמ ןט1 םעד ןבָאה דנַאטש

 ענליוו ןיא רעוועג ןָא דנַאמשרעדיװ

 רעדייא ךָאנ ןעשעג ןענייז ענליוו ןיא דנַאטשרעדיוװ ןופ ןטקַא עטשרע יד
 דלַאב ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז .ןענַאטשטנַא זיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ יד
 טריפעגסיוא ןענייז ןוא עשטייד יד ךרוד טָאטש רעד ןופ עיצַאּפוקֶא רעד ךָאנ
 ,טקַא-דנַאטשרעדװ םענַאטנַאּפס ,ןטשרע ןגעו .ר ע ו ו ע ג ן ַא ןרָאוװעג
 יקצעשזָאװד .מ ר"ד טלייצרעד ,ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 : ((סעדנעגלָאפ
 ָאטעג ןופ טריפעגסורַא ןשטייד יד ןבָאה (1941) רעבָאטקָא ןט4 םעד;

 ןיא ייז טריפ ןעמ זַא ,טגָאזעג ייז טָאה ןעמ ,ןדיי טנזיוט ייווצ -- 2 רעמונ
 רעד וצ ייז טריפ ןעמ זַא ,געוו ןפיוא ןעזרעד ןבָאה ןדיי יד ןעוו .ָאטעג ןטירד
 סעיטרַאּפ יד ןופ רענייא ייב ןכָארבעגסױא זיא ,יקשיקול ןיא הסיפת
 .טקַא-דנַאטש רע דיוו רעוויסַאּפ רענַאטנָא פס ַא

 יד ץָארט ,טרָא ןופ טרירעג טינ ןוא געוו ןפיוא טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה ייז
 ןיא טקַא-דנַאטשרעדיװ רעוויטקעלָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד ,ּפעלק
 | | ,?ָאטעג רענליוװ

 ןענופעג עיצקַא רעד ךָאו ןענייז "ןענייש עלעגע יד ןופ געט יד ןיא
 טינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןופ סרעּפרעק ענעסָאשרעד יד ןפיוה יד ףיוא ןרָאװועג
 / .ָֿאטעג ןיא ןעמוקמוא רעסעב טלָאװעג ןוא רַאנָאּפ ןייק ןריפ ךיז טזָאלעג

 ענעפורעג"-יוזַא יד ןעמוקעגרָאפ ָאטעג ןיא זיא'ס ןעוו ,1941 רעבמעצעד;

 יד טריטלָאװער ראנָאּפ ןייק געוו ןפיוא טָאה ,"טלעוורעטנוא, ןופ עיצקַא

 עקיטפערק-שיזיפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיטרַאּפ עטריפעגסיורַא

 .ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ןוא םיבנג ,רעלטרָאּפסנַארט ,תולגע-ילעב :ןשטנעמ

 "עג ,סרעטיילגַאב עטנּפָאװַאב ערעייז טנעה עזיולב טימ ןלַאפַאב ןענייז יז

 ןיא ןוא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא ייז ןופ ךס ַא ןוא ייז טימ ךיז טלגנַאר

 .(??ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ םורַא געט עקינייא
 טלייצרעד ,ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ן ז ָא ל ר ע וו ע ג ,ןכעלנע ןַא ןגעוו

 :(??ןײטשדלָאג ןוא זואה ןופ דנַאטשרעדיװ רעדע 'ּפָאק ןיא יקצעשזָאװח

 ףיוא ענילַאמ ַא ןיא ןטלַאהַאב ןַאד ךיז ןבָאה ןדיי קילדנעצ עכעלטע.

 ענילאמ יד ןענופעגסיוא טניה-ריּפש רימ ןבָאה טייל-,ס.ס יד ,11 סַאג-לָאטיּפש

 -.ס.ס רעד .ןײגסױרַא טלָאװעג טינ רעבָא ןבָאה ןדיי יד ,ןסירעגפיוא יז ןוא

 ענילַאמ רעד ןיא ןיירַא ןַאד זיא ,טייל ענייז ןופ טײלגַאב ,גרעבנענייווש ןַאמ

 טרעדָאפעגפיוא ,ןדיי יד ףיוא רעוועג שיטַאמָאטױא טליצעג קידנטלַאה ןוא

 טנעה עזיולב טימ ,ןײטשחדלָאג ןוא זואה ןבָאה ןַאד .ענילַאמ יד ןזָאלרַאפ וצ ייז
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 רעייז ןָאטעגכָאנ ןבָאה ןדיי עקירעביא יד ,טייל-,ס.ס יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז
 -ַאבמוא 20 ןופ לגנַארעג רעכיילגמוא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ,ליּפשייב

 ןענייז ןדיי עלַא ,טייל-,ס,ס עטנפָאװַאב-רעווש עדנַאב ַא טימ ןדיי עטנּפָאװװ
 טָאה טסואוועג .טנַאקַאב ןעוועג ןענייז ןעמענ סנעמעלַא טינ ,ןעמוקעגמוא
 ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ טנעוו יד ףיוא .ןײטשדלָאג ןוא זואה ןעמענ יד רָאנ ןעמ

 ןוא זואה םישודק יד דובכ/ : ןעמַאר עצרַאוװש ןיא ןטַאקַאלּפ ןזיווװַאב רעטעּפש
 " '.ףבעלַאפעג יד דובכ/ ןוא 'ןײטשדלָאג

 -- ענליוו ןיא רעטעּפש ליפ ןעוועג ךיוא זיא דנַאטשרעדיװ רעזָאלרעוװועג

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןדיי ןופ טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד תעב
 ,עינָאטסע ןייק 1943 טסוניוא ןט3 םעד ןקישסיױרַא

 רעטעברַא עשידיי טריפענּפָא טָאה טייל" ,ס.ס עטונפָאװַאב עּפורג ַא ןעוו
 עטעװעטַארדרַאפ טימ ןענָאגַאװ עטיירג ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו ,ןַאב םוצ
 "עג טרעהרעד ךיז ןבָאה ,"רַאנָאּפ-ענווָאקא עיצקַא רעד תעב יו ,רעטצנעפ
 "!טפיול ,ךיז טעװעטַאר ,ןדיי !טיױט םוצ ןריפ טינ טזָאל ,ןדייא : ןעיירש

 טָאה ,"עטנפָאװַאבמוא זחנוא ןשיווצ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס;

 ,רעניווטיל ,ןשטייד רעטנזיוט יד טימ? ,ענעּפָאלטנַא יד ןופ רענייא טלייצרעד
 טנפעעג ןבָאה ייז .רעוועג טימ --- ייז ;סעקַאלוק טימ --- רימ ,רעינָאטסע ,ןטעל
 יד ףיוא ענעפָאלטנַא יד טגיילעג-טיוט טָאה רעכלעוו ,רעייפ-ןעניבַארַאק ַא
 -עגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןטָארד-לכעטש יד ףיוא ,ץַאלּפ ןפיוא ,ןַאב ןופ ןסלער
 ןסייוו רימ .ןפָאלטנַא רימ ןענייז ןענָאגַאװ יד רעטניה ןופ .ץַאלּפ םעד טלגניר

 םיגורה 200, ..."ָאטעג ןיא ןעמוק וצ ןעגנולעג זיא זדנוא ױזַא יו טינ
 עקירעביא יד, ,"ןפָאלטנַא ןענייז רעטרעדנוה ,ץַאלּפ ןפיוא ןגיל ןבילבעג ןעניז

 רעטעּפש ןבָאה ןרָאטקודנַאק-ןַאב ןענָאגַאװ יד ןיא ןרָאװעג ןדָאלרַאפ ןענייז
 עשיסורסייוו עטכידעג יד ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא ןַאב יד ןעו א ,טלייצרעד
 ןדיי ןענָאגַאװ ייר ַא ןכערבפיוא ךיז ןביוהעגנָא םיצולּפ ןבָאה ,רעדלעוו
 לייט ַא ,ןפָאלעגכָאנ ייז ןענייז ןליוק עשטייד ,ןַאב ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז

 ,(ז"דלַאװ ןיא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג רעבָא זיא

 -ָאלרעװעג ,רעטנָאמרעד רעד זַא ,וצ טיג רַאזַאל םייח רענַאזיטרַאּפ רעד
 ןייז ןיא :"ןוחצני ַא ןופ ליפעג סָאד ָאטעג םעד ןבעגעג ךיוא טָאה ףמַאק רעז
 :רֹע טלייצרעד (145-144 'װז) ,"דרמו ןברוחא ךוב

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג זיא טועימ ַא זיולבש
 ,ָאטעג ןיא ןעמוקוצנָא ןעוועג חילצמ ןבָאה סָאװ יד .ןענָאגַאװ יד ןיא ןשטייד
 סענישַאמ טקישעג ןטָאה ָאּפַאטשעג יד ןוא טלַאהרַאפ ײצילָאּפ עשידיי יד טָאה
 .ןעוועג םלוע שיערמ ןבָאה םיבורק ערעייז ןוא ןטנַאטסערַא יד .ייז ןעמענ וצ
 עקרעב ,ייז ןופ רענייא ןוא דנַאטשרעדיװ םעד טצעזעגרָאפ ןבָאה ןדיי יד
 טימ ןפָאלטנַא זיא ןוא רענָאטסע 2 טעדנואוורַאפ שַאלּפ ַא טימ טָאה ,יאסאק
 טָאהמ סָאװ ,200 ןבילבעגעגרעביא ןענייז ףוס םוצ .ערעדנַא רעקילדנעצ
 ,?ָאּפַאטשעג רעד ןבעגעגרעביא
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 גָאט םענעי ןבָאה ָאטעג ןופ ןדיי עלַאק :וצ רעטייו טיג רַאזַאל

 םעד ןעוועג זיא סָאד ןשטייד יד רעביא 'ןוחצנ/ ןופ םעט םעד טליפעג

 טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ןדיי זַא !סעיצקַא' ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע
 טציא .עיסערּפעד ןעמוקעג ךיוא רעבָא זיא ץלָאטש טימ ןעמַאזוצ .טפַאהנסַאמ
 ערעסעב ןייק ָאטינ זיא סע זַא -- רַאוַאל רעטייו טביירש -- רָאלק זיא
 ןלעװ לָאמסָאד ןוא גנוטכינרַאפ יד ןעיײנַאב ןשטייד יד .ןגֹרָאמ ףיוא גנונעפָאה
 ,"דירש ןייק ןביילברעביא טינ טעװ סע זיב ןעור טינ רעכיז ייז

 טנגעג רענליוו ןיא רעוועג ןָא דנַאמשרעריװ

 רענליוו ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןעוועג ךיוא זיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 -רַאפ ללכב ןעמ ןָאק דנַאטשרעדיוװ ַאזַא ןופ ןלַאפ ,ריא ץוחמ טייוו ןוא טנגעג

 ,ןליוּפ ץנַאג רעביא ןרירטסיגער
 ןיא ?עיצקַאק רעייז טריפעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו 1942 יַאמ ןט8 םעד

 טלייצרעד ,"ןעיירש ןביוהעגנָא עלַא םיצולּפ רעבירג יד ייבש ןבָאה ,ע ד י ל
 ןברוח; ךוב סיקסניגרעשטַאק .ש ןיא ,ןאטוי הירכז רענעבילבעג"ןבעל רעד
 לבלובמ ןענייז ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו יד ןוא טײלדָאּפַאטשעג יד; .(?"ענליוו
 ערעייז ןופ סעבלָאק יד טימ ןדיי יד ןגָאלש ןבוױהעגנָא ןבָאה ןוא ןרָאװעג

 ,ןסקיב
 יד ןופ ּפעק יד רעביא רענייטש טימ ןעלגָאה ןביוהעגנָא טָאה םיצולּפ;

 ןבָאה םיחצור יד .המוהמ עטעלבירשַאבמוא ןַא ןענַאטשטנַא זיא סע .רעדרעמ
 טָאה רעצעמע .דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןסיש ןביוהעגנָא
 " יִו ךיז טעװעטַאר ,ןדיי : ןעיירש ןעמונעג

 "ביר רעד ןיא ןפיול ןעמונעג ןבָאה ענעבילבעגרעביא טנזיוט עקינייא;
 רעטעּפש טָאה ןַאטוי ."ןגילפ יװ ןלַאפעג ןענייז ןוא דלַאװ ןטנעָאנ ןופ גנוט
 עקידתונכש ןיא ןבָאה סָאװ ,עגנוי בור'ס ,ןדיי ליפ דלַאװ ןיא ןפָארטעג
 עדיל ןיא ןענייז ןדיי 6,000 ןופ ,ףליה ןוא זייּפש ןעמוקַאב םיבושי עשיליוּפ

 .טעװעטַאועג ךיז ןבָאה 120 ייב ,1500 רָאנ ןבילבעגרעביא
 -ןבעל רעד ,ראימ לטעטש ןיא ןעוועג ךיוא זיא דנַאטשרעדיװ ַאזַא

 ןברוחש ךוב סיקסניגרעשטַאק ןיא טלייצרעד ץיוואקנוב .א רענעבילבעג
 טרַאּפשרַאפ ןדיי 800 יד ןופ לייט ַא ןעמ טָאה 1942 ינוי ןט1 םעד זַא ,(?"ענליוו
 ,רעבירג יד ֹוצ לטעטש ןרעטניה טריפעגקעװַא עטייווצ יד ןוא ,ןטיילק יד ןיא
 ןָאטוצסיוא ,קיוואנסאס ,טַארנדיי ןופ טּפיױה םעד ןסייהעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 ,ןגָאלשעג ןוא טקיטשעג ייז ,ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג ןדיי יד ךיז ןבָאה ,ךיז
 ןשטייד יד ,שטייד ַא ייב רעװלָאװער ַא ןסירעגסױרַא טָאה קינלאקש דיי רעד
 יד ןיא ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב ןבָאה ןדיי 200 ןוא ןרָאװעג טלמוטעצ ןענייז

 ,רעדלעוו
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 טָאה ,טיוט םוצ יז טריפ ןעמ ןעמ זַא קידנעעז ,עפורג עטייווצ יד ךיוא
 סע ןענייז ןעוועג "! ַארוהק יירשעג ַא טימ ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז
 ןכערבכרוד ןזיוװַאב ןבָאה ןדיי 50 זיולב .ןשטייד עטנּפָאװַאב 200 ףיוא ןדיי 0
 "םיונוצ ךיז ןבָאה סע ואוו ,רעדלעוו רענאיזָאק יד ןיא ןפיולטנַא ןוא טייק יד
 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז סָאװ ,ןדיי 100 טלמַאזעג

 ןעמוקעג זיא;, ,יקצעשזָאװד ,מ ר"ד טלייצרעד ,"1942 יַאמ שדוח ןטימ ןיא;
 .מלק 17) ן יש ט נ ע מ ע ינ ןיא הטיחש רעד ןופ טילּפ ַא ןַאדזעב ןייק
 ןבָאה ןדיי רענישטנעמענ יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה םירעיוּפ יד ... (ענליוו ןופ

 ןיבַארַאק ַא ןסירעגסױרַא טָאה יורפ עשידיי זַא ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג
 ,(1ּפָאק םעד םיא ןטלָאּפשעצ ןוא רעסיש ןשיווטיל ַא ןופ

 דנַאלסורפייוו ןיא רעוועג ןַא דנַאמשרעריװ

 ,1942 טסוגיוא ןט16 םעד ,ק א ד ע ר אוואננ ןיא הטיחש רעד תעב
 רענעבילבעג בעל רעד .דנַאטשרעדיװ ןזָאלרעװעג וצ ןעמוקעג ךיוא זיא
 : (רעטייוו ןוא 210 יז ,"קאדעראווָאנ סקנּפ;) טביירש הפי .י

 ןפָאלעג ןענייז יז ,עסַאמ עטלמוטעצ ַא ןרָאװעג ןענייז עטלייטרוארַאפ ידע
 ןענייז סעצנָאטסע יד) ןסָאשעג ייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,סעצנָאטסע יד ףיוא
 ערעייז רַאפ טּפַאכעג ,("הטיחש יד ןריפסיוא ןכָאנ; ,לטעשז ןופ ןעמוקעגּפָארַא
 עטרַאדעגסױא ,עגנַאל טימ רעזדלעה ערעייז םורַא ךיז טײרדעגמורַא ,ןסקיב
 טקיטשעג ןוא טעּפַארדעג ץלַא ךָאנ טָאה רענייא ,טוָאלענּפָא טינ ןוא רעגניפ
 טּפעלשעגטימ ןוא דרע רעד ףיוא טלקייקעג טָאה רע ןכלעוו ,ץענָאטסע םעד
 עטיוט טרעדנוה םורַא ...טיוט ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,וליפַא ךיז טימ
 ,"ץַאלּפ ןפיוא ןגיל ןבילבעג ןענייז

 יד ןגעק ףמַאק ןזָאלרעװעג ַא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא קאדעראוואנ ןיא
 ןזָאלסױרַא טינ םענייק לעּפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עשידיי;
 ...סנקעטש ענעמוג טימ ןַאקרַאּפ םודַא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ןוא ,ָאטעג ןופ
 יד ןוא ןגעלשעג ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ,סיורג ןעועג זיא למוט רעד

 ,(11"עגַאל יד ןשרעהַאב טנעקעג טינ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ
 -רעדיוו םעד .ן י ר ב ָא ק ןיא ןעוועג ךיוא זיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ

 -סטעברַא) "לעטרַאש רעקיטרָאד ַא ןופ רעדילגטימ יד טלעטשעג ןבָאה דנַאטש
 ,(1"ןירבוק רפסש ןיא ליב .ג טלייצרעד לַאפ םעד ןגעוו (עּפורג

 ןטרָאד ןבָאה ןשטייד יד .ןָאזרעּפ 200 טעברַאעג ןבָאה לעטרַא םעד ןיא
 ןעמענוצ טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו ,דמערפ רעד ןופ ןדיי ןכוז ןעמונעג לָאמ ןייא
 ןוא טלעטשעגנגעק ךיז יז טָאה ,יקסוװַאטס עשטיא ,ןַאמ ריא ןופ לחר יורפ יד
 טימ ןעשעג ךיוא זיא עבלעז סָאד ,ןַאמ ריא ןבעל ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא
 ןבָאה ,לעטרַא יד רעטעּפש ןרידיווקיל ןעמוקעג ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,ךָאנ
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 ,ןלַאירעטַאמ-יור יד ןטכינרַאפ ןוא ןענישַאמ יד ןכערב ןעמונעג רעטעברַא יד
 רעד .ןשטייד יד ןגעק ןדיי עזָאלרעװעג יד ןופ ףמַאק ַא וצ ןעמוקעג זיא סע
 עקירעביא יד ,ןלַאפעג ןענייז ןדיי 150 : רעכעלקערש ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער
 ןטעברַא טחמעג רעטייוו ןבָאה ייז ואוו ,חסיפת ַא ןיא טריפעגרעביא ןעמ טָאה
 ,ןסָאשרעד ןעמעלַא ןשטייד יד ןבָאה 1943 רָאי ןיא ,ןשטייד יד רַאפ

 ,קצעיװָאזַאמ קסנימ ןיא דנַאמשרעדיװ רעזָאלרעװעג
 "נעמענרעווָאנ-לארענעג , ןיא .דנַא .א װָאכעלעשז

 - ַאז ַא מ ק ס ני מ ןיא ןעוועג ךיוא זיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 םענַאטנָאּפס ַא וצ טריפעג וליפַא רע טָאה ןטרָאד .עשרַאװ ןבעל .ק צ עיוו

 ,1943 רַאונַאי ןיא ןעשעג ןענייז עדייב .דנַאטשפיוא

 ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז קצעיװָאזַאמ קסנימ ןיא ןדיי עטצעל יד
 סױרַא ןשטייד יד דצמ זיא רַאונַאי ןט10 םעד .קינרעּפָאק ןופ .נ .א לוש רעד
 זַא ,טליפעג ןבָאה ןדיי יד .לעּפַא םוצ ךיז ןלעטש וצ ,ןדיי יד וצ לעּפַאב ַא
 טָאה ןַאמ 20 ןופ עּפורג עטשרע יד .לעּפַא רעכעלנייוועג ןייק טינ זיא סָאד

 זיא ץנַארקנעטראג .ה רעלָאמ רעד יװ םעדכָאנ ,ךַאװ רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז |
 -גירג .מ רעדיינש רעד .ןַאמ- .ס.ס ןפיוא ןלַאפעגנָא גנַאטש םענרעזייא ןַא טימ
 -ן5 ַא ,שטייד ןטייווצ ַא ּפָאק םעד טרעטעמשעצ רעש ןייז טימ טָאה גרעב
 ןיא ןסיבעגנייא לגענ ןוא טייצ יד טימ ךיז טָאה ןיטוס .י לגניי רעקירָאי
 יד ,ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא ןדיי יירד. רעטכעוו ןשילױּפ ַא ןופ זדלַאה
 | ,לגנַארעג ןיא ןלַאפעג ןענייז עקירעביא

 ןענַאטשטנַא זיא סָאװ למוט רעד ןוא יירעסיש רעד ןופ גנַאלקּפָא רעד
 ,ןקידמיצולּפ םעד ןופ טשַאררעביא ןעוועג ןענייז סָאװ ןשטייד יד ןשיווצ
 טָאה ,ןדיי עזָאלרעװעג ,עטנּפָאװַאב יד דצמ דנַאטשרעדיוװ ןטרַאוורעדמוא
 ןופ טסייג םעד ייז ןיא טקעוװשגפיוא ןוא ןדיי עקירעביא יד טקיטומרעד
 ןוא לוש רעד ןופ ןינב ןיא טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה ןדיי יד .דנַאטשרעדיױו
 ,םילכ ,ץלָאה ,ןזייא רעקיטש ,רענייטש ןשטייד יד ףיוא ןפרַאו ןביוהעגנָא
 ןטָארטעגּפָא ןענייז ןשטייד יד .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג ויא סָאװ ץלַא ןוא
 אפוג זיוה ןיא .רעוועג ןישאמ טימ זיוה סָאד טלגנירעגמורַא ןוא ףיוה ןופ
 ןענערב ןעמונעג טָאה זה סָאד ,סעבמָאב-דניצ ןפרָאװעגנײרַא ייז ןבָאה
 ןסירעגסיורַא ,ןטנוא ּפָארַא ןענייז ייז ,ןינב םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה ןדיי לייט ַא

 ךס ַא .רעדרעמ יד ףיוא טרעדיילשעג ןוא רַאוטָארט ןוא קורב ןופ רענייטש

 ,ןליוק ךרוד ןרָאװעג ןפָארטעג ןוא רעטצנעפ יד ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז
 רעד בילוצ ןפור-םרַאלַא טרעהעג ןעמ טָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןיא

 רע סָאװ הרות רפס ַא טימ ןעמוקעגמוא ךיוא זיא רעייפ ןיא .הפירש רעסיורג
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 דיי רעמורפ רעד ,ןינב-?קינרעּפוקא ןיא טייצ עצנַאג יד ןטלַאהַאבסױא טָאה
 ,(15'! לארשי עמשש רדסכ קידנעיירש ,ןיײטשדלָאג השמ

 ןענייז (.יֵאוװ רענילבול ןיא) עוועקיל ןבעל ,ווּומַאדַא לטעטש ןיא
 םוצ קרַאמ ןפיוא ןבירטעגפיונוצ ,1942 טסברעה ןיא טָאה'מ ןעמעוו ,ןדיי יד
 םיטרּפע .ןפָאלעצ ךיז ןוא יײצילָאּפ יד טנּפָאװטנַא ןוא ןלַאפַאב -- ,ןרידיווקיל
 לייו ,ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טינ זיא דנַאטשרעדיװ ןופ טקַא םעד טָא ןופ
 ידכ .ענעבילבעג-ןבעל יד ןשיוצ ווּומַאדַא ןופ ןדיי ןייק ןפָארטעג טינ טָאה'מ
 רַאונַאי ןיא ךָאנ זַא ,טלייצרעד תודע רעד טָאה ,טקַאפ םעד ןקיטעטשַאב וצ
 יקסַאילדָאּפ שטירזעמ ןיא (עשיליוּפ יד) ילצילָאּפ-ןטַאנַארג' יד טָאה 3
 ,(אג?וװמַאדַא ןופ ןדיי ןטרָאד טכוזעג

 יקצעיווָאקול טלייצרעד --- ווָאכעלעשז ןיא דנַאטשרעדיװ ןזָאלרעװעג ןגעוו
 םעד --- (265-264 'ו) "הלהק רעוואכעלעשז רעד ןופ ךוב-רוכזי; ןיא

 21 ןענייז ,קירבַאפ ַא טרידיווקיל טָאה "ָאּפַאטשעג, יד ןעוו ,1943 ,,בעפ ןט8
 רעיוט םוצ ןרָאװעג טריפעגוצ ןוא ָאטיוא ןַא ףיוא ןרָאװעג טצעזעגפיורַא ןַאמ
 ןופ טנעה עקידייל ןשיוצ ףמַאק ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה טרָאד .םלוע"תיב ןופ
 לאומש .טייז רערעדנַא רעד ןופ רעוועג טימ ָאּפַאטשעג יד ןוא ,טייז ןייא
 עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןפיוא ןעגנורּפשעגפױרַא זיא לאפדלָאג
 טייטשרַאֿפ ,טָאה ףמַאק רעכיילגמוא רעד .זדלַאה םעד ןסיבעגנייא םיא ןוא
 ןיא ןפָאלטנַא זיא ןיילַא יקצעיװָאקול --- .ןדיי יד ןופ טוט טימ טקידנעעג ךיז
 רעװָאכעלעשז עּפורג ַא ןטרָאד ןפָארטעג ןכָאװ 4 ןרעדנַאװ ךָאנ ןוא דלַאװ
 ,קאלשָא עקלימש טימ שארב רענַאזיטרַאּפ רעווַאכעלעשז ךיוא רעטעּפש ,ןדיי

 עשרַאװ ןיא רעוועג ןָא דנַאטשרעדיװ
 ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ןענייז ןדיי יד דצמ דנַאטשרעדיװ ןזָאלרעװעג ןופ ןלַאפ

 ןיא םעד ןגעװ עז) 1942 ןופ רעמוז ןיא ,עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד תעב
 ,?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא, ןגעוו 'ּפַאק

 ןופ קידנבײהנָא ,תונורכז ענייז ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,ןַאמלעגָאפ דוד
 ןיב ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד טניז ,2 ילוי
 דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ ענעצס ַא טרעדליש ,1945 רַאונַאי ןיא גנואיירפַאב ןייז
 ;1942 בײהנָא ןיא ,עשרַאװ ןיא "ץַאלּפ-גַאלשמוא; ןפיוא

 טנעה עזיולב טימ ךיז ןבָאה ןדיי עטריטרָאּפעד ,עכעלקילגמוא ידש
 ןשטייד יד .ןענָאגַאװ ןיא טּפוטשעג ייז טָאה סָאװ ,יײצילַאּפ רעד ףיוא ןפרָאװעג
 ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ רעטרעדנוה ןוא רעייפ סימ טרעפטנעעג ןַאד ןבָאה
 -רַאונַאי, 'ּפַאק ןיא ,רעטייוו רעיונעג םעד ןגעוו עז) ,(1פ"ץַאלּפ ןפיוא ןלַאפעג
 ?עשרַאװ ןיא טלָאװער
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 זיא ,רעוועג ןָא ןוא ןטלַאק טימ דנַאטשרעדיװ זַא ,ןבענוצוצ יאדכ זיאס
 ,רעלדנעטשרעדיוו יד ךרוד ןרָאװעג ט נ ַא ל ּפ ע ג ןוא ןעזעגסיוארָאפ ךיוא

 ץרעמ ןיא ןעמונעגנָא ,ָאטעג רענליוו ןיא .ָא.ּפ.פ רעד ןופ ןימַאלוגער רעד
 ;51752 ןטקנוּפ יד ןיא טביירש ,3

 טימ ןגָאלש .רעוועג סייה ןייק טינ טציזַאב ןעמ ןעוו ,ןַאד ךיוא ןפמעקש
 ,רענייטש ,רעגנערד ,סנקעטש ,סעטַאּפָאל ,קעה טימ ןפמעק .רעוועג טלַאק
 "ר צווצ ג ןָא ךיוא ן פ מ ע ק , :ףוס םוצ ןוא *לַאירעטַאמ-דניצ
 .(זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא) | 53 ,ּפ}

 "וגער רעד טרזח ,גונעג טינ טייוו ללכב ןעוועג זיא רעוועג סייה תויה
 טעװ סע ןעמעו רַאפ יד; זַא ,/5 טקנוּפ ןיא רעביא רעטייוו ןימַאל
 ,קעה ןפַאש וצ ןטערטוצ ךיילג ןפרַאד ,רעװעג סייה דנגונעג ןייז טינ
 .1"וװ .ַא .א סעטַאּפָאל סרעסעמ ,סעבַאטש ענרעזייא ,רעגנערד

 ףוס ,עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי ןופ טוטַאטס רעד ךיוא
 ןגעוו טוטַאטס ןופ טקנוּפ םניא ,רעוועג טלַאק טימ ףמַאק ןגעוו טדער ,2
 ,רעוועג סייה :טנכערעגנײרַא ןרעו רעוועג יוו, :טגָאזעג טרעוװ גנונּפָאװַאב
 "עיעדנַא ןוא ףָאטש-ןערב ,ןטעטסאק ,סרעסעמ ,קעה

 עבלעז יד זַא ,טלייצרעד עשרַאװ ןופ סעקליס עינעג ענעבילבעג-ןבעל יד

 סרעקנוב עמערָא יד ןיא ךיוא ןעוועג ןענייז ןעלטימ-ףמַאק עוויטימירּפ

 | | : עשרַאוװ ןיא
 עקידנגונעג ןייק טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה ןשינעטלעהַאב עמערָא עקיזָאד יד;

 ...טביל ןייק טשינ ןוא רעסַאװ ןייק טשינ ,ןסַאּפַאז זייּפש
 .ויטימירּפ רעייז ןעוועג סרעקנוב עכלעזַא ןיא רעוועג סָאד זיא ךיוא;

 לכ ,ּפעט ,סרעסעמ ,קעה ןופ ןענַאטשַאב "ןפָאוש יד ןענייז ןלַאפ בור םעד ןיא

 ,גפ"רענייטש ןופ ןוא םילכ-בוטש םינימה



 1942 רָאי סַאד

 דנַאלסורסייװ ןיא ןדנַאטשפיוא ןוא דנַאמשרעדיװ

 ,ןשירעדרעמ םעד ןגעק ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעוויטקַא רעד
 ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןטימ ןביוהעגנָא טינ ךיז טָאה טנַאּפוקֶא ןשיצַאנ
 ןעוועג ללכב זיא עשרַאװ ןיא דנַאטשפױא רעשידיי רעד ,1942 לירּפַא ןיא
 "ךעדיוו ןשידיי ןופ קורדסיוא רעטריזינַאגרָא ןטעסבמַא ןוא רעטסערג רעד
 רעצנַאג רעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעג טָאה סָאװ ,דנַאטש
 טייז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןופ לַאזקיש ןשינַארט ןוא ףמַאק םוצ טלעוו
 ןכעלשטנעממוא ןופ ךָאי ןרעטנוא ןלױוּפ ןיא טכַאמשעג ,1929 רעבמעטּפעס
 גנַאל ןביוהעגנָא ךיז טָאה אפוג דנַאטשרעדיװ רעד רעבָא .טנַאּפוקָא ןשטייד
 ,דנַאטשפיואדָאטעג רעװעשרַאװ ןרַאפ

 רעמוז ןיא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןדנַאטשפױא עשידיי עטשרע יד
 יוװ) ןלוּפ ןופ (ןטיבעג-דנַאר) "ןסערקע יד ףיוא ךעלטעטש ייר ַא ןיא 2
 ,(ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןסייהעג ןבָאה ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיײוו

 ןופ ןדיי יד "טלעטשעגכיילג; טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד
 לַארענעגא ןיא םוטנדיי ןטפַאלקשרַאפ-רעירפ ןטימ ןטיבעג עטריּפוקָא-יינ יד
 ץלַא ןיא טעמכ סָאטעג טריפעגנייא דלַאב טָאה ןעמ :?טנעמנרעווָאג
 ןפדור ןעמונעג ןוא טיבעג ןסיורג ןטריּפוקָא-יינ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש
 ענעסָאלשעגּפָא יד ןיא ייז ןרעגנוהסיוא ,ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא ןדיי יד
 ץנַאג .תושיגנ עטסכעלשטנעממוא יד וצ ללכב יז ןלעטשסיוא ןוא סָאטעג
 גנוטָארסױא ןוא "סעיצקַאש עיצַאדיװקיל וצ ןעמוקעג ךיוא זיא לענש
 -ןעצנַאק ןיא ייז ןריטרָאּפעד םוצ רעדָא ,ןילָאװ ןוא עיצילַאג ,דנַאלסורסיײװ ןיא
 טרעהעג טָאה ענליוו עטריּפוקָא יד .ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןוא עיצַארט
 -ימָאק-לַארענעגפ םוצ -- דנַאלסורסיײװ ,"עטיל טַאירַאסימָאק-סכיירק םוצ
 ,"טניַארקוא רַאפ טַאירַאסימָאק-סכייר, םוצ -- ןילָאװ ,"דנַאלסורסיײװ ,טַאירַאס
 םעד ?טנעמנרעווָאג-לַארענעג, ןיא ןסָאלשעגנָא ןרָאװעג זיא עיצילַאג-חרזמ
 ,1941 טסוגיוא ןט1

 דנַאלסורסיײװ ןיא אקווד דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ עיצַארטנעצנָאק יד
 ןעוועג ללכב זיא דנַאלסורסיײװ ןיא סָאװ ,טקַאפ ןטנַאקַאב ןטימ ףיונוצ טלַאפ
 רעד ייב ךיוא דנַאטשרעדיװ ןֹוא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עטסקרַאטש יד
 ןרָאװעג טריטָאנרַאפ ךיוא ויא טקַאפ רעקיזָאד רעד ,גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא
 זַא ,ןזיועגנָא טרעו סע ואוו ,רוטַארעטיל רעשיסזר רענײמעגלַא רעד ןיא
 טעדליבעג טָאה ,ןכייט ןוא ןּפמוז ,רעדלעוו עטכידעג עריא טימ דנַאלסורסײײוו
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 ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ דנַאטשרעדיװ רַאפ ץַאלּפ ןטסעב םעד|
 ןטלַאהַאבוצסיוא ואוו ןוא ןפיולטנַא וצ ןיהואוו טַאהעג טושּפ-טסָאהּפ טָאה סָאװ

 רעפרעד לָאצ ַא ןיא ךיוא ןוא רעדלעוו יד ןיא .טנַאּפוקָא ןשירעדרעמ ןופ ךיז

 ,,לג,דיא סרעפרַאוונלױק ,ןסקיב -- רעוועג ןעניפעג טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה

 .ןטערטקירוצ םייב ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןזָאלעגרעביא

 בור יּפ לע רעשילױּפ רעד ןופ דיישרעטנוא ןיא ,ןבָאה "ןסערק; יד ףיוא ןדיי

 עניילק ןיא רקיע רעד טניואוועג ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטריזינַאברוא

 ןעוועג ןענייז סָאװ עכלעזַא ייז ןשיווצ ךיוא ןעוועג .םיבושי ןוא ךעלטעטש

 יד ןוא רעדלעוו יד טימ ןוא גנובעגמוא רעשיפרָאד רעד טימ טנַאקַאב טוג

 ןעגנודניברַאפ עגנע ןטלַאהעגנָא ךיוא ןבָאה ןדיי .ןגעו עשיפרָאד עקימורַא

 טַאהעג ךיוא ןטלעז טינ ןוא גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעקימורַא רעד טימ

 ןופ גנורעקלעפַאב יד .טניירפ ךיוא לָאמַא ןוא עטנַאקַאב עטוג ריא ןשיווצ

 יד יװ ,ןשטייד יד טימ טריראבָאלָאק רעקינייו ךיוא טָאה דנַאלסורסיײוו

 טימ ןעמַאזוצ ןענייז סע ןיהואוו ,עניַארקוא ןוא עיצילַאג ןופ גנורעקלעפַאב

 ,ןארעדנַאב ןופ סעיצַאמרָאפ עשיטסישַאפ עשיניַארקוא ךיוא ןײרַא ,ןשטייד יד

 -יצײטסאמַאספ עקיטרָא יד טימ ןעמַאזוצ ,ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא ןקינלעמ

 ,םוטנדיי רעניַארקוא ןפיוא תוטיחש יד ןיא טקילײטַאב קירעפייא ,"סעק

 ליפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,עניַארקוא ןוא דנַאלסורסײװ ןופ םוטנדיי סָאד |

 -ניא גונעג ץנַאג ןעוועג ןיוש זיא ,ןליוּפ ןופ םיטילּפ רעטנזיוט רעקילדנעצ

 -רעמ רעד .ןלױּפ ןטריּפוקָא ןיא ןשטייד יד ןופ ןטַאט-ליורג יד ןגעוו טרימרָאפ

 ןקיטולב ןייז ןזיװַאב גונעג גנַאפנָא ןיא דלַאב ךיוא טָאה טנַאּפוקַא רעשירעד

 ףיוא תוטיחש עקיטולב עטנָאמרעד יד טנדרָאעגנייא טָאה רע ןעוו ,ףוצרּפ

 ענליו ,טרָאפ ןט9 ןפיוא הטיחש יד) ענוװָאק ןעמענרַאפ ןכָאנ ,ןדיי יד

 וו .ַא .א ענוװָאר ,םינָאלס ,גרעבמעל ,קָאטסילַאיב ,(רַאנָאּפ ןיא הטיחש יד)

 יד ןופ ןטיבעג ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןקרַאטש םעד ןופ טקַאפ רעד

 םעח ןופ ךיוא טַאטלוזער ַא ,קפס םוש ילב ,זיא "ןסערקש עשיליוּפ עקילָאמַא

 ,ןלױּפ .ןדיי עקיטרָאד יד ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןוויטקַא

 ליפ טימ ,ןבעל ןשידיי ןקרַאטש רָאג ַא גירק ןרַאפ טַאהעג טָאה ,טנַאקַאב יו

 ןוא רעשיטסינויצ רעוויטקַא ןַא טימ ,סעיצַאזינַאגרָא יילרעלכ ןוא ןעיײטרַאּפ

 ,ןבולק-טרָאּפס ,ןעניײארַאפ-סגנודלב טימ .,טנגוי ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ןכָאנ ךיוא טייקיטעט רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא לייט ַא ,וװ.ָאא

 .ןעמרָאפ עשידרערעטנוא ןיא יז .טריפעג ןוא 1929 רעבמעטּפעס ןט1

 רעבָא יז טָאה ןדיי יד ףיוא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םערוטש רעד

 ,טָאה טכַאמ עשיטעווָאס ,עיינ יד .עיצַאזינַאגרָאזעד ןופ בצמ ַא ןיא ןפָארטעג

 עשידיי ,םַאנסיױא ןָא ,עלַא ןטָאברַאפ ןוא טזיילעגפיוא ,רעגייטש ריא טיול

 רעד ןופ ךיוא ,רעוט עדנטיײדַאב עלַא ."ןסערקש יד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינומָאק-טינ
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 ןטסערַא-ןסָאמ טריפעגכרוד ללכב טָאה טכַאמ יד ,דנַאלסור ןייק טריטרָאּפעד
 :םורַא ױזַא יז טָאה ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עסיורג ןשיווצ
 עשידיי ,עקיטרָא יד .ןטנעמעלש עוויטקַא ןוא עדנריפנָא ליפ ןופ טביורַאב
 -ילגעגנייא טושּפ ןענייז ןוא טַאהעג טשינ טכַאמ םֹוׁש ןייק ןבָאה ןטסינומָאק
 ;ןבָאה סָאװ ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטעווָאס ענײמעגלַא יד ןיא ןרָאװעג טרעד
 עשידיי יד וצ תוכייש ןייק טַאהעג טשינ ,רעטקַארַאכ-םצע רעייז טיול
 טינ ייז יאדוװַא ןבָאה ןוא ןעמעלבָארּפ ןוא ןטיונ ערעדנוזַאב ערעייז וצ ,ןסַאמ
 ןיא טָאה סָאװ םערוטש ןשיצַאנ ןכעלקערש םוצ טריזינַאגרָא ןוא טיירגעגהצ
 טימ ןזָאלעגּפָארַא ךיוא ךיז טָאה ןוא ןדיי יד אקווד טָארדעג ייר רעטשרע רעד
 "סייוו ןיא ,ןבָאה ןדיי יד ביוא ,ייז ףיוא טפַארק רעשירעדרעמ רעצנַאג ןייז
 ךָאד ןבָאה ייז ביוא ,ןָאט סעּפע טנעקעג טנגעג רענליוו ןוא ןילָאװ ,דנַאלסור
 זיא --- רענַאזיטרַאּפ ןוא רעפמעק ,רעלדנעטשרעדיוו ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא
 ןוא -רעטעברַא יד קנַאד ַא ,גנוטיירגוצ רעקיטסייג רעייז קנַאד ַא רָאנ ןעשעג סע
 סָאװ ןוא רעירפ טיובעגסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח
 -גוא ךיוא ץנעטסיזקע עשידרערעטנוא רעייז ןטלַאהעגנייא ,טגָאזעג יו ,ןבָאה
 . | ,םישזער ןשיטעװָאס ןרעט

 ןכב יא םוטרענַאזיטרַאּפ ןוא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 ךופ טייקיטעט רעוויטקַא רעקיזָאד רעד טָא ןופ טַאטלוזער רעשיגָאל ַא
 .רעשידיי רעד ןופ דניק ךעלצעזעג ַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עטנָאמרעד יד
 אצמנב ןעוועג טינ טעמכ זיא עכלעוו ףליה-סבלעז ןוא טייקיטעטטסבלעז
 טײקמַאזכַאװ יד ,דנַאלסור ןופ ןצענערג עטלַא יד ןיא ןדיי יד ןשיוצ
 ןכרוד זיולב טינ טרעפעלשעגנייא ןעוועג זיא ןטרָאד ןסַאמ עשידיי יד ןופ
 .קיטילָאּפ רעד ךרוד ךיוא רָאנ ,ןילַאטס-רעלטיה ןופ טקַאּפ-עיסערגַא-טינ
 ,ןעגנונעפָאה עשידיי עלַא ןדנוברַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק עשידיי לפייה ןופ
 .טימרעד קידנלײטרוארַאּפ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעקידנשרעה רעד טימ
 ששידיי עסיורג יד .טייקיטעטמוא ןוא טײקוויסַאּפ רעלַאטַאפ ףיוא ןדיי יד
 ,שיביסּפ ןוא קיטסייג טיירגעגוצ ןעוועג טינ ןיטולחל זיא דנַאלסור ןיא עסַאמ
 רָאנ ןוא -- ריא ףיוא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ םערוטש ןשירעדרעמ םוצ
 צשטייד עקיטשרודטולב יד ןופ שרַאמרָאפ ןלענש-ץילב ןטימ -- ריא ףיוא
 -םור ץנַאג טקנעוושעגרעביא טייצ רעצרוק ַא ןיא עודיכ ןבָאה סָאװ ,תולייח
 טָאה סע ואוו ןטרָאד ,עגלָאװ רעד ןוא םי ןצרַאװש ןזיב ןשיטלַאב ןופ דנַאל
 | ,םוטנדיי ןשיסור ןופ ןינבו ןינמ בור רעד טבעלעג

* 
 לא

 טנירק ואוו ! רעוועג --- ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ םעניא עגנַארפ-רקיע יד
 -עמרעה ןעוועג זיא סָאװ ,ענעי טרפב ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ? רעוועג ןעמ
 טָאה ןוא רעוועג ןייק טַאהעג טינ טָאה ,סָאטעג יד ןיא ןסָאלשעגּפָא שיט
 ןבָאה סָאװ ,ענעי ייב סע ןברעוורעד וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ךיוא
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 "רעביא טָאה ײמרַא עשיסור יד סָאװ ןסַאּפַאװ יד ןופ ןעמוקַאב סָאד

 ןילָאװ ןופ טירטקירוצ ןלענש ריא ייב ןּפמוז ןוא רעדלעוו יד ןיא ןזָאלעג

 ןלַאפ עטנָאמרעדנבױא יד ןרעלקרעד ןעמ ןָאק םעד טימ .דנַאלסורסיײיװ ןוא

 ךיז טרעלקרעד םעד טימ .זנַאטשרעדיװ ןשידיי ןוָא ל רעווע ג ןופ

 ,שטיוועכעל ,עװכַאל ,שזיווסעינ יו ,ךעלטעטש ייר ַא ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא

 ףמַאק ןיא סױרַא גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא ,ןישטוט ,קצעלק ,ענרַאס

 ,סרעסעמ ,קעה יװ ,ןעלטימ-ספמַאק עוויטימירּפ עכלעזַא טימ סיצַאנ יד ןגעקי

 יד ךיילגוצ קידנדניצרעטנוא ,סרעסעמ"ריזַאר ,רעיוז-לבעווש ,סעילבאלאה

 ,עשיניַארקוא ערעייז ןוא ןשטייד יד ןשיווצ המוהמ ַא ןפורסיורַא ידכ ,רעזייה

 ךיז ןסײרסױרַא ידכ ,המוהמ יד ןצונסיוא ןוא ,עטעדניברַאפ עשיסורסייוו יצ

 טנעקעג טָאה ןעמ ואוו ,רעדלעוװ עקימורַא יד ןיא ָאטעג ןופ טנעוו יד ןופ

 ענעגייא ןַא ןריזינַאגרָא ןוא רענַאזיטרַאּפ עקיטרָאד יד טימ ךיז ןדניברַאפ

 .עּפורג/רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 "עגנָא ךיז רעפמעק עשידיי יד ןבָאה ָאטעג יד ןזָאלרַאפ ןכָאנ ךיוא רעבָא = |

 ןלייטרוארַאפ ייז ןגעלפ סָאװ ,ןטייקירעוװש עסיורג רָאג ןוא עיינ ףיוא ןסיוטש

 ,רעדלעוו יד ןשיווצ ,ָאטעג ןופ ץוחמ ,ןקילגמוא ןוא תורצ עקידרדסכ ףיוא

 עכעלקילג יד .רעיירפ ןעמעטעּפָא טנעקעג ןעמ טָאה ,ןּפמוז ןוא ?סעשטשוּפ

 רעוועג ךיז ןברעוורעד טנעקעג ןבָאה ,ָאטעג ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןגעלפ סָאװ

 רעבָא ךיז טגעלפ ןעמ .סע ןכוופיוא ןיילַא ןוואורּפ רעדָא םירעיוּפ יד ייב

 רעכעלטסירק רעקימורַא רעד ןופ םזיטימעסיטנַא ןפיוא ןסױטשנָא ייברעד

 טקרַאטשרַאפ ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ללכב ,טנַאקַאב יו ,זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב

 ישַאפ-בלַאה ,עטצעל יד ךרוד גנולעטש רעשיטימעסיטנַא ריא ןיא ןרָאװעג

 ימעסיטנַא ךיז ייב טריוויטלוק ןרעג ןבָאה עכלעוו ,ןלױּפ ןופ ןעגנוריגער עטריז

 םזיטימעסיטנַא ןקיטשרודטולב ןטימ ךיז ?ןטלַאשכיילג; וצ ידכ --- ,םזיט

 .ןבש ןשטייד ןקרַאטש ןופ

 גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד טּפַאכעגמורַא ךיוא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד = |

 ןעמ טנעלפ רענַאזיטרַאּפ עשידיי .רענַאזיטרַאפ עשיטעווָאס יד קידנסילשנייא

 ןוא רעוועג ןיילַא ןעגנערב ןלָאז ייז זַא ,יאנתב ?ןדַאירטָאק ןיא ןעמעננײרַא

 רעדילגטימ ףמַאק םוצ עקיאעפמוא ןוא עזָאלרעװעג יד ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז

 ןוא ,ןרעהפיוא טינ ןעגנובייר יד ןגעלפ רעטעּפש ךיוא .תוחּפשמ ערעייז ןופ

 ,םירבח עכעלטסירק ערעייז ןופ טנעה יד ןופ ןלַאפ ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ-ןדיי

 .ןכַאזרוא עטסנעלק יד בילוצ טפָא



 ןלייט-רענַאזיטרַאּפ ןיא םזיטימעסיטנא

 תכמ עתמא ןַא ןעוועג ,סיוא טזייו סע יוװ ,זיא םזיטימעסיטנַא רעד
 -רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס יד ןיא ךיוא ןסערפעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,הנידמ
 רעדעי ןיא -- שטיווָאנַאגַאק השמ טביירש -- עשטשוּפ רעדעי ןיא; ,ןלייט
 ,טמירַאב קירעיורט ךיז ןבָאה עכלעוו ןדַאירטָא ןעוועג ןענייז ענָאז-רענַאזיטרַאּפ
 -אשטיפיל ןיא ,"ןדיי יבגל ןעגנולדנַאה עשיטימעסיטנַא ערעייז טימ טכַאמעג
 -ילאג ןיא ,"װָאלישָארָאוש דַאירטָא רעד רבד-םש ַא ןעוועג זיא עשטשוּפ רענ
 ,?קיוװעשלָאב; ןוא ווָאנַאברוק ,וָאלינַאד ןופ ןדַאירטָא יד --- עשטשוּפ רעקָאב
 -עסאנ -- רעדלעוו רענילָאװ יד ןיא ,"סעצניקרָאשז, יד -- עיסעלָאּפ ףיוא

 ,(ג"ןדַאירטָא סניק

 ןיא .םעד ןופ תוביס יד ףיױא ןָא ךיא טזיױו שטיווָאנאגאק
 -ענימירק בור יּפ לע ,"סעקינלעטידונירפ, ליפ ןעוועג ןענייז ןדַאירטָא לָאצ ַא
 ערעדנַא ; רענַאזיטרַאּפ ןרעוו וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע על
 יד טנידעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ןדַאירטָא

 טימ ןסירעגרעביא טינ רעבָא ןבָאה סָאװ ,"סעצווָאסאלוו, ,רעניַארקוא ,ןשטייד
 ייר ַא ןיא ןדיי טעדרָאמעג ןוא טגלָאפרַאפ רעטייוו ןוא סַאה-ןדיי רעייז
 -בַאב ,לשמל יװ ,גנוריפנָא עשיטימעסיטנַא יד קידלוש ןעוועג זיא ןדַאירטָא

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ןדיי ןעוו ,ןלַאפ ןעוועגק .ערָאנ עשטלָאװ ןיא ווָאק
 יד יװ ,רעטעררַאפ ןבָאה רימ ביוא .?גנוקידלושַאב-שזַאנַאיּפש . .. רַאפ
 ןשיווצ רעטעררַאפ ָאד ךיוא ןענייז -- טהנעטעג ןעמ טָאה --- "סעצווָאבלובק
 .טימ ןפָארטשַאב ןדיי ןעמ טגעלפ ךורב-ןילּפיצסיד ןטסעדנימ ןרַאפ ."ןדיי
 ,טניושעג ןענייז ןדיי-טינ ןעוו -- ,ןסישרעד טושּפ ןוא ,ףָארטש רעטסכעה רעד
 ,דרָאמ ןוא ןטקַא-טלַאװג ןעגנַאגַאב ןענייז יז ןעוו ,וליפַא ןרָאװעג

 יז יאמלה ,ןדיי יד וצ תונעט טַאהעג ןעמ טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ
 .ךָאנ ןענייז ױזַא יוש .ןעגנומענרעטנוא עשטייד ןיא טעברַאעג ָאטעג ןיא ןבָאה
 ןיא טעברַאעג ייז ןבָאה סָאװרַאפ ?ָאטעג רעדיל ןיא ןדיי ןבעל ןבילבעג
 ךיז ןעמ ןָאק ױזַא יו ?ןליצ-סגירק ערעייז תבוטל ןוא ןטַאטשרַאװ עשטייד
 ַאב קרַאטש ױזַא זיא יז ןעוו ,ָאטעג רעקדורגאוואנ רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא
 ,רעגַאל-סגנַאװצ רעוועשטידלאק ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןעמ ןָאק ױזַא יוו 1 טכַאװ
 עשידיי ייב ןפָארטעג ןעמ טָאה רעמָאט . ..*? ןקעװצ-שזַאנָאיּפש רַאפ טינ ביוא
 טָאה --- ,דרָאמטסבלעז ןופ ןקעווצ רַאפ םס ךיז ייב טַאהעג ןבָאה סָאװ ןעיורפ
 ןוא סמענורב ןעמסרַאפ ןעמוקענּפָארַא ןענייז ייז זַא טקידלושַאב ייז ןעמ
 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןדָאש ןעגנערב

27 
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 : טלייצרעד ןײטשטַאנַארג .י ,ןַאזיטרַאּפ רעמינָאלס רענעבילבעג-ןבעל רעד
 ןטכַארט טלָאװעג טינ ןוא טנעה יד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנײא בָאה ךיא;
 ,רעקוצ רָאטקָאד םעד ןוא ןעלרעב : ןעזרעד ןעמעלַא רעדיוו בָאה ךיא רעבָא

 -יטרַאּפ עשידיי עלַא ,עלַא ןוא עּפורג ןייז טימ ןיקיצַאלבװב ,שטיװעצַאוויא ןופ
 ןופ לייט רעסיורג ַא ,דלַאװ ןיא ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,רענַאז

 ,ָאטעג ןיא טשינ ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ ןוא ןסָאשרעד ,ןעמוקעגמוא זיא ייז
 יד ,רעדרעמ ערעייז ןגעק ךיז ןגָאלש ןעמוקעג ןענייז ייז ואוו ,דלַאװ ןיא רָאנ

 לעפַאב ןטיול ,רענַאזיטרַאּפ ןופ דלַאװ ןיא ןפָארטעג ייז טָאה טיוט רעד ,ןשטייד
 "רענַאיטרַאּפ םעד ןיא זַא ,ךעלריטַאנ טניימ סָאד .בַאטש ןשינַאזיטרַאּפ ןופ
 ,טכַאמ רעד ןופ עטשטנעבעג ,ןטידנַאב עשירעדרעמ ןענופעג ךיז ןבָאה בַאטש
 ךיא; : סנײטשטַאנַארג .י ןופ) , . ."יירעפַאלקש ןיא רעקלעפ טיירפַאב עכלעוו
 | ,(92-93 יז *ןבעל טלָאװעג ןבָאה

 ןַאיטרַאּפ רעד ךיוא טלייצרעד רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ םזיטימעסיטנַא ןגעוו

 -- דנַאלסורסיײװ ןוא עניַארקוא ןופ רעדלעוװ עלַא ןיא טעמכ, .ןיטוס קחצי
 ,סעדנַאב-רענַאזיטרַאּפ עשיטימעסיטנַא ןענופעג ךיז ןבָאה -- רע רעביירש
 ביהנָא ןוא 1942 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא סרעדנוזַאב ,טעוועשובעג ןבָאה סָאװו
 ךעלטעטש יד ןיא סָאטעג יד טרידיווקיל ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא דָארג ,3
 יד ןיא ןפָאלעג ןענייז ןדיי יד ןוא .דנַא .א שזיווסעינ ,ץערוט ,ץביוטס ,רימ
 ."רעדרעמןדיי ףיוא ןפָארטעגנָא יז ןבָאה ןטרָאד רעבָא ,רעדלעוו עקימורַא

 ןפָארטעגנָא ,רימ ןופ ענעּפָאלטנַא ,ןַאמ 150 ןבָאה 1942 טסוגיױא ןיא = |
 רימ לייו ,ןעמענוצ טלָאװעװ טינ ןבָאה ייז רעבָאק ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 -רעבירַא ןענייז םירבח ענייז ץוט ַא ןוא ןיטוס ."רעוועג קיניײו טַאהעג ןבָאה
 "עשטשוּפ; רעקאבילאנ רעד וצ רעטייוו ןייג וצ ידכ ,ןעמעינ םעד ןעמואוושעג
 ריא ןבָאה ?ןטסיטושַארַאּפש זַא ,ןעגנַאגרעד ייז ןענייז יורפ ַא ןופ זיוה ןיא

 "רעד ןסייהעג ייז ןבָאה ןטסיטושַארַאּפ ,דיי ןייק ןפלעה טינ לָאז יז ,טגָאזעגנָא
 .עװקסָאמ ןופ ןטסיטושַארַאּפ ךיוא ןעוועג ןענייז עּפורג רעד ןשיווצ לייוו ,רַאּפ
 ןעמונעגּפָא ייז ייב ןבָאה סָאװ ,רעטייר 5 טנגעגַאב ןדיי יד ןבָאה רעטעּפש

 עקירעביא יד רעבָא ,טעװעטַארעג ףוס לכ ףוס ךיז טָאה ןיטוס .רעוועג סָאד

 "ושַארַאּפ, יד ןופ טנעה יד ןופ .ןעמוקעגמוא ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ 4

 ןוא רימ לטעטש ןופ יקסניווטאב ףסוי ר"ד ןעמוקעגמוא ךיוא ןענייז ?ןטסיט

 םעד ןגעו רעיונעג) .ַאילָאװ אקסנודז ןופ ,יקסנָאלבַאי ,םיטילּפ-רעדירב יד

 (.?רימ ןיא טנגוי ןופ גנוטער; ןגעוו יּפַאק ןיא רעטייוו

 יַאד; ןגעוו ,ןטימעסיטנַא-?סעצניקַארָאס; ןגעוו רעטייוו טלייצרעד ןיטוס = |

 יד; ןעיורפ ןוא ךעלדיימ עשידיי טקידלַאװגרַאפ ןבָאה סָאװ ,?סעצווָאלינ

 ,ןשטייד רַאפ יו רעמ ןטיה טפרַאדעג רענַאזיטרַאּפ עכלעזַא ןופ ךיז ןבָאה ןדיי

 ."רעדלעוו יד ןיא ןשינעטלעהַאב ןוא סעקשזעיצס יד טסואוועג ןבָאה ייז לייוו

 ,(גיוצ ןיטוס טיג -- טליטשעגנייא םזיטימעסיטנַא רעד ךיז טָאה טייצ רעד טימ

 -יטנַא ןופ ןלַאפ ןגעוו ליפ טלייצרעד ךייר ףסוי רענַאיטרַאּפ רעד ךיוא
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 ןט3 ןופ עטַאד רעד רעטנוא יװ טעּפש ױזַא וליפַא ןָא טזייוו רע ; םזיטימעס

 "יטש עשיטימעסיטנַא יד טקרַאטשעג ךיז ןבָאה סנטצעלק זַא ,1944 ינוי
 ןטנעדיצניא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז סע ןוא עדַאגירב רעזדנוא ןיא ןעגנומ
 -עּפס טעדנעװעגנָא ןבָאה ןרידנַאמָאק ךיוא .רעטקַארַאכ ןשיטימעסיטנַא ןופ

 "ןדיי וצ סענַאקיש עלעיצ

 טבױרַאב ןבָאה "סעדישז; וַא ,ןרעה ןגעלפ ןטסירק-רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו

 טיורב ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ןעוועג ןענייז סָאד םגה ,זיא םירעיוּפ

 ןדנוצעג ךיז ןרָאצ ןופ ךעלמעלפ ןבָאה; ,דַאירטָא ןצנַאג ןרַאפ לפָאטרַאק ןוא
 ןרַאפ םירעוּפ יד ןשיווצ לוויטש ןופ סעיצַאקסיפנָאק ייב ."ןגיוא ערעייז ןיא
 "ןענַאזיטרַאּפ יד ךיוא .?טיבַארג דישש זַא ,ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה ,דַאירטָא

 ,ןטימעסיטנַא ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאװ --- ךייר רעטייוו טביירש -- רעריפנָא |
 ןשיווצ ,רקיע רעד ,ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ רעפסָאמטַא רעד בילוצ ןבָאה
 ךיז ןרישזַאגנַא וצ ליפוצ טינ רעטניזעג רַאפ ןטלַאהעגש ,גנורעקלעפַאב רעד
 ,(1??ןדיי ןטימ

 -ַאּפ, ַא טכַאמעג ,1944 ינוי ןט2 םעד ןעמ טָאה ,םזיטימעסיטנַא ןבילוצ
 רַאסימָאק רעד ןוא ,עדַאגירב רעד ןופ ןדַאירטָא עלַא ןופ ?עינעיָארטס

 -יטנַא זַא ,עדער א ןטלַאהעג ןטנָארפ יד ןופ טכירַאב ןכָאנ ,טָאה ווָאצנימור
 ןשטייד יד ייב ןעלטימ-עיסרעוויד עטסערג יד ןופ רענייא זיא םזיטימעס
 גנונעפָאה יד ןרָאלרַאפ ןיוש ןבָאה ייז לייוו ,ןָא קרַאטש טציא םיא ןדנעו סָאװו

 -עסיטנַא ןטײרּפשרַאפ טימ ךיז טמענרַאפ סע רעווק .גירק םעד ןעניוועג וצ
 ןופ רעטעררַאפ ַא זיא ןוא טעברַא-עיסרעוויד עשטייד סיוא טריפ ,םזיטימ
 ?דנַאלרעטָאפ רעזדנוא

 -עווָאס יד יו ,םעדכָאנ ךיוא ןדנואוושרַאפ טינ זיא םזיטימשסיטנַא רעד
 ןעלטימ ןעמונעגנָא טָאה גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ גנוריפנָא עשיט
 ןוא ןטירטסױרַא עשיטימעסיטנַא ןטָאברַאפ טָאה ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק
 .ןעייר עריא ןיא עדנאגאּפָארּפ

 רענליוו ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ יקסניגרעשטַאק .ש רענַאזיטרַאּפ רעד
 רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןסילשוצנָא ךיז ידכ ,ערעדנַא ליפ טימ ןעמַאזוצ ָאטעג
 ליפ "רענַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב'כ, ךוב ןייז ןיא טגנערב ,טנגעגמוא ןופ
 ןלייצרעד עבלעז סָאד .ןלייט עשיטעווָאס ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעוו ןטקַאפ
 ןדייא ןיא יקסלעב .ט ,"ןליוּפ תורעיב, ןיא שטיװָאמַארבא .ד רענַאזיטרַאּפ יד
 .ענעבילבעג ןבעל ערעדנַא ליפ ןוא "רעדלעוו ןיא

 -טּפיוה רעטעּפש ןוא םינָאלס ןופ רענַאזיטרַאּפ ,יקסיוװַאקלָאװ המלש ר"ד

 ןיא טביירש ,"סורַאלעיב ַאיַאקצעוװָאס, דַאירטָא רענַאזיטרַאּפ ןופ רָאטקָאד
 ;(א1פתונורכז ענייז

 -עג ןוא טנלָאפרַאפ ױזַא טינ ןטלָאװ ןדיי יד ןעוו : ןבעגוצ זומ ךיא; ...
 טרינַאקיש טינ ױװַא ייז טלָאוװ'מ ןעוו ; רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןבירט
 ; סנכערברַאפ עטשרמולכ רַאפ ןלייטרוא טיול ייז ןופ ךס ַא ןסָאשעג טינ ןוא
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 ,ןרָאי עשינילַאטס יד ןיא טעװעדָאהעגסױא ,רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס יד ןעוו
 ןטלָאװ ןַאד --- ,רעדלעװ יד ןיא סַאה-ןדיי םעד טרעקַאלפעצ טינ ױזַא ןטלָאװ
 ."טיוט ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןוא דלַאװ ןופ סױרַא ןדיי רעמ רעטנזיוט

 טבעלעגרעביא טָאה רענַאיטרַאּפ עשידיי יד ןופ לייט עניילק ַא זיולב
 ןטימ לגנַארעג ןכיילגמוא םעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא טייהרעמ יד .ףמַאק םעד
 וצרעד טָאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,טנַאּפוקָא ןטנפָאװַאב ןייצ יד זיב ןשירעדרעמ
 ,ןסורסייוו ןוא ןקַאילָאּפ ,רעניווטיל ,רעניַארקוא יד ןשיווצ עטעדניברַאפ ליפ

 "רַאּפ ןוא רעלדנעטשרעדיוו עשידלעה יד טריפעג ןבָאה סע סָאװ לגנַארעג רעד
 טָאה סע יװ טקנוּפ ,עטכישעג רעד ןיא ךיז וצ ןכיילג ןייק טשינ טָאה רענַאזיט
 עקידמיואמ עצנַאג יד עטכישעג-טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןכיילג ןייק טינ ךיז וצ
 ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב םוטנדיי סָאד ןפָארטעג טָאה סָאװ עּפָארטסַאטַאק



 שזיווסעינ ןיא דנאטשפיוא רעד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ויא דנַאטשּפױא רעטרינַאלּפ רעטשרע רעד
 .שזיווסעינ

 רעד ךָאנ ןענַאטשטנַא ןטרָאד זיא דנַאטשפיוא ןגעװו קנַאדעג רעד
 ןענייז לטעטש ןיא ןעוו 1941 טסברַאה ןיא ןשטייד יד ןופ ?עיצקַאא רעטשרע
 ערעטלע יד ןוא טַאר-ןדוי רעד .טײלכַאפ בור'ס ןדיי 560 זיולב ןבילבעגרעביא
 ןיא ןפילטנַא טעװ טנגוי יד ןעוו לייוו דנַאטשפיוא ןגעק ןעוועג ןענייז ןדיי
 ןטכעשסיוא עקירעביא יד ןעמ טעװ ,דלַאװ

 בייהנָא ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא יד
 טריזינַאגרָא ןענייז סע .טַאר-ןדוי םעיינ ַא ןפַאש ןעגנואווצעג טָאה 2
 ןבָאה גרעבדלָאג ןוא סדרּפ סרעקימעכ-ןרענעשזניא יד .ךעלטפניפ ןרָאװעג
 ןוא קיניײו ןעוועג ןענייז ןרעוולָאװער .רעיוז-לבעווש ןריצודָארּפ ןעמונעג
 ןוא רעקוד ,ךעלדיימ 2 ןופ ףליה רעד טימ .ךעלגעממוא ןעוועג זיא עיינ ןפיוק
 ןיא טכַארבעגנײרַא ןעמ טָאה ,ןשטייד יד ייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןַאגַאק

 -עגפיוא טָאה'מ עכלעוו ןופ ,ןלייט-רעפרַאוװנלױק ןוא ןליוק ,ןטַאנַארג ָאטעג
 ,ןלַאפעג רעטעּפש זיא סָאװ ,שטיװָארעּפלַא לרעב .רעפרַאװנלױק ַא טלעטש

 טלַאק טיירגעגוצ ךיוא טָאה ןעמ .ןרעװלָאװער עכעלטע טכַארבעגנײרַא טָאה
 -עוושט טימ סעילבָאלָאה עוויטימירפ ןוא רעגנערד ,קעה ,סרעסעמ -- רעוועג
 ,ןציּפש יד ןיא סעק

 ןגעוו העידי עכעלקערש יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,1942 ילוי ןט18 םעד

 ןדיי רעשזיווסעינ יד ןענייז ,יעזדאראה לטעטש ןקידתונכש ןיא הטיחש רעד
 טָאה'ס ,"םימחר אלמ לאק ןַא טכַאמעג ,"שידק; טגָאזעג ,לוש ןיא ןעמוקעג
 ,ןדלָאמעג טכַאמ יד טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .ןייוועג ןייק טלעפעג טינ ךיוא
 ,ָאטעג סָאד ןטיה םייב עשידיי יד ןטייברַאפ טעוװ יײצילָאּפ עשיווטיל יד זַא

 סע ואוו ,לוש ןיא גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד
 טנידעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,ענעי דצמ טרפב ,ךיז ןציש וצ ןפור ןלַאפעג ןענייז
 ןופ ךַאד ןפיוא ןרָאװעג טכַארבעגפױרַא זיא רעפרַאוװנליױק רעד .רעטילימ ןיא
 יד ןוא ןטקנוּפ-סגנוקידיײטרַאפ יד ןרָאװעג טנכייצעגנָא ןענייז סע .לוש רעד
 ,טױלּפַאטעג םעד ןכערבכרוד ןפרַאד טעװ ןעמ ואוו ,ןטקנוּפ

 ,ףילאגאמ טַאקָאװדַא רעװעשרַאװ רעד ,טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ רעד
 רעכלעוו ןופ שארב ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד טימ טעברַאעגטימ טָאה
 ןופ טַאר-ןכעצ ַא .ןַאגַאק ןוא רעקוד ,קשמד השמ :ןענַאטשעג ןענייז סע
 -סטעברַא ןייז טכעלטייהנייארַאפ טָאה ,ןטעטימָאק-ןכעצ עלַא ןופ סרעייטשרָאפ

21 



32 

 -טימ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ רענעלּפ יד טימ םָארנָארּפ

 ,טעברַא ריא ןיא ןפלָאהעג
 .גָאטרַאפ 1942 ילוי ןטס22 םעד ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענייז ןשטייד יד

 ןַא רַאפ טננוי ןביײלקּפָא ןעמוקעג ןענייז ייז זַא ,ןדיי יד טרעלקרעד ןבָאה ייז
 טיידַאב סע סָאװ ,גנורַאפרעד רעקירעיורט רעד ןֹופ קידנסיװ .רעגַאל-סטעברַא
 ןכוז ןעמונעג ןדיי יד ןבָאה ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןדיי יד ןעלמַאזפיונוצ סָאד
 טַאר ןדוי ןופ רעציזרָאפ רעד ךיוא ."סענילַאמ; ןוא ןרעלעק יד ןיא ץוש
 ןוא סעכעלרעפעג סעּפע וצ ןטיירג ןשטייד יד וַא ,טליפרעד טָאה ףילאגאמ
 ןעמַאזוצ ןפמעק טעװ ןוא ללכ ןופ ןלײטּפָא טינ ךיז טעוװ רע וַא ,טגָאזעג טָאה
 ,טננוי רעד טימ

 רעד ןופ םעדיוב ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעפרַאוװנליוק םייב

 .רעקוד עמָאינ ןוא השמ רעיזירב יד סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה ,לוש רעסיורג
 .ייה גָאטס ַא ןדנוצעגרעטנוא ןרָאװעג זיא דנַאטשרעדיװ םוצ לַאנגיס סלָא

 -עגנָא ןבָאה סע .ןשטייד יד דצמ סָאש ַא ןלַאפעג זיא סע ןעוו ןעשעג זיא סָאד
 ןבעל ןשטנעמ יד .ןיזנעב טימ ןדנוצעגרעטנוא ,רעזייה יד ןענערב דלַאב ןביוה

 ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז לוש
 -עגפיוא ןוא טקַאהרַאפ ךיז טָאה םעדיוב-לוש ןפיוא רעפרַאוונליוק רעד

 ףמַאק ַא ןעגנַאגעגנָא ןיא ןסַאג עקידנענערב יד ףיוא רעבָא .ןסיש טרעה
 ,רעגנערד קעה ,סרעסעמ טימ עטנפָאװַאב ,ןדיי יד ןופ ןשטייד יד ןגעק
 ןבָאה אקצאלק ןוא ווָאקַאי ןדיי יד ,לג .ד .א רעיוז-לבעווש ,סעילבָאלָאה
 רדסכ טָאה לעסעק ר"ד .קיזישט .,טנַאיצילָאּפ ןשיסורסייו םעד טעגרהעג
 ןבָאה ,לוש רעד וצ ןעמוקוצ קידנענעק טינ .עטעדנואוורַאפ יד ףליה ןבעגעג
 ןענייז סרעקוד יד .ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןטַאנַארג טימ ןפרָאװַאב יז ןשטייד יד
 רעד .לוש עצנַאג יד טעטכינרַאפ טָאה סָאװ ,הפרש רעד ןיא ןעמוקעגמוא
 טָאה אנוש ןטנּפָאװַאב-קרַאטש ןטימ ןדיי עטנפָאװַאב-טכעלש יד טימ ףמַאק
 טריפעגסורַא טָאה'מ .ןעמוקעגמוא זיא ָאטעג סָאד .העש עכעלטע טרעיודעג
 ,ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד עטעדנואוורַאפ ןוא עטעגרהעג ליפ ןטרָאד ןופ ךיוא
 ,רעדלעוו יד ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןדיי 25 זיולב

 רעשזיוסעינ ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ .,יקציואכאל השמ

 טיירגעגוצ זיא דנַאטשּפיוא רעד זַא ,ןזיוװעגנָא תודע-תיבג ןייז ןיא טָאה ,ָאטעג

 זַא ,ןלייצרעד ןעמונעג םירעיוּפ יד ןבָאה בא שדוח ןיא .סיוארָאפ ןרָאוועג

 יז זַא ןטלַאהעג הליחתכל טָאה'מ .ןדיי יד ףיוא הטיחש ַא ךיז טיירג סע

 ,1942 בא ןט6 םעד ןעוו רעבָא .סטוג-ןוא-בָאה שידיי ןביור וצ ידכ ,סע ןעוט

 -רעד ןוא טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ םעד ךיז וצ ןפורעג טכַאמ עשטייד יד טָאה

 טימ ןרעװ ןטיברַאפ טעװ ױעױט-ָאטעג םייב ךַאװ עשידיי יד זַא ,טרעלק

 ןיא ןעמעלַא ןפורעג ךיילג ףילאגאמ רעציזרָאפ רעד טָאה --- ,רעשיווטיל ַא

 -רַאװ ךיז טבייה ןגרָאמ לייוו ,טיירג ןייז ןלָאז ייז זַא ,ןדיי יד טגָאזעג ןוא לוש

 ."עיצקַא? ןַא ןָא ךעלנייש
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 רעדילגטימ יד ןופ ןעמענ יד טכַארבעג ךיוא ןרעוו תודע-תיבג רעד ןיא
 ערעייז טימ שארב ,עיצַאזינַאגרָא-דנַאטשרעדיװ רעד ןופ "ךעלטפניפט 9 ןופ

 -ראפ ,יקסוועלָאכ ,ןײטשנערָאב ,קיפ ,וואקאי ,ראילקש ,יקציווס ןטנַאדנעמָאק
 : ,??שטיװָארעּפלַא ןוא גרעבסייוו ,לעפ

 רעטעּפש געט ייווצ זיא ,ןָאטעג ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,יקסוועלָאכ ,ש
 ,ןלייצרעד םירעיוּפ יד טרעהעג ןטרָאד טָאה רע ,לזייה ןשירעיוּפ ַא ןיא ןײרַא
 .,דנַאטשפיוא ןכָאנ זַא ןוא ,קיטומ טפמעקעג ןבָאה שזיווסעינ ןיא ןדיי יד זַא
 -ילָאּפ ןוא ןשטייד עטעדנואורַאפ ןוא ענעלַאפעג 40 טלייצעגנָא ןעמ טָאה

 ,(?גוטנַאיצ

 - דנַאמשפיוא םוצ גנוטיירגנוצ
 רימ ןיא טננוי ןופ גנומער ןוא

 ףליה רעד טימ ןרָאװעג טעװעטַארעג טנגוי יד זיא ר י מ לטעטש ןיא
 ןטימ ,"עשטיוד-סקלָאפ; סלַא טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןזייאפור לאומש ןופ
 | ,דלַאװסָא ףעזוי ןעמָאנ

 ,"אביקע; עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ דילגטימ ַא ,ןזייאפור
 ןופ ,םיצולח ערעדנַא רעטנזיוט יװ ,ןפָאלטנַא גירק ןופ בייהנָא ןיא זיא

 יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ 1941 ינוי ןיא זיא ענליוו ןעוו .ענליוו ןייק ןלױּפ
 סע וואו ,עיזעלש ןייק ךיז ןרעקקירוצ טוװאוהּפעג ןזייאפור טָאה ,ןשטייד
 רעשטייד ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא רעבָא זיא רע .ןרעטלע ענייז טניואוועג ןבָאה
 רעשיסורסייוו רעד ןיא ןטלַאהַאבסוא ךיז ןוא ןפָאלטנַא םיוק זיא ןוא *עװַאלבָאש
 רע זיא ,שיליוּפ ןוא שטייד ןשרעהַאב ןטנכייצעגסיוא ןייז קנַאד ַא ,ץניוװָארּפ
 ,רימ ןיא -- רעטעּפש ןוא ץערוט לטעטש םעניא רעירפ ,רעצעזרעביא ןעוועג
 טנַאדנעמָאק ןופ גנילביל רעד ןעוועג "עשטיוד-סקלָאפע סלַא ,זיא רע ואוו

 טנגוי-ָאטעג רעד טימ ןעגנואיצַאב ןּפינקוצנָא ןזיװַאב רעבָא טָאה רע .ץלוש
 ,רעוט-"ץולחה; ַא ,סַאכרַאכ .רענעלּפ עשטייד יד ןופ סרוק ןיא יז ןטלַאהעג ןוא
 םייחעג םעד ןגעוו טָאה ,ענליוו ןופ ךָאנ ןזייאפור-דלַאװסָא טנעקעג טָאה סָאוװ
 טינ רעבָא טָאה סָאװ ,ןַאמלוש ,טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ םעד טרימרָאפניא
 ,(?"שטייד ןטונק םעד טביולגעג

 טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןדלַאװסָא ןופ ףליה רעד טימ
 ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,ָאטעג ןופ ןרעיוט יד רעביא הנוממ ןוא
 ,ןטערטּפָא ןרַאפ ןוָאלעגרעביא טָאה ײמרַא עטיור יד סָאװ ,רעוועג ןופ דַאלקס ַא
 רַאפ ןענערָאװ וצ ידכ ,טכַאניב רעיוט ןרַאפ טכַאוועג ןבָאה ךעלטפניפ
 טָאה ,ץַאלַאּפ סיקסרימ טשריפ רעטנוא ןלייה יד ןיא .ןשינעעשעג עכעלנעמ
 ,סרעפרַאוװנליוק ןוא ןסקיב ,ןרעװלָאװער ןופ ןסיש ןיא טביאעג ךיז ןעמ
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 עבלעז יד טנידעג ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב םוצ לַאנגיס סלַא
 עכעלנע ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יעזדאראה ןיא הטיחש רעד ןגעוװ תועידי
 ןשינעכוז ןבױהעגנָא ןַאד ךיז ןבָאה רימ ןיא .שזיווסעינ ןופ ָאטעג ןיא גנוקריוו

 רענַאזיטרַאּפ יד וצ םיחילש עקינייא ,רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ וצ ןגעוו ןופ
 ןיא .רעוועג ןפיוק ייז זַא ,טרסמרַאפ ייז ןבָאה םירעיוּפ -- ןלַאפעגכרוד ןענייז
 םורַא ױזַא ןוא סנטייצַאב ןענערָאװ וצ ןזיוװַאב דלַאװסָא טָאה ןלַאפ רָאּפ ַא
 ,טיוט ןרעכיז ַא ןופ טנגוי יד טעװעטַארעג

 לטעטש ןיא ןשטייד יד ןגעק ףמַאק רעד, לקיטרַא ןייז ןיא ,קינזער לרעב
 רימ ןיא טנגוי רעד ןופ גנודניברַאפ רעד ןגעוו םיטרּפ ךָאנ טגנערב ,(=?"רימ
 טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ,1942 יַאמ ןיא זַא ,טלייצרעד רע .ןענעזייאפור טימ
 רימק ןבָאה ,(סָאלש) "קעמַאוק ןיא לטעטש ןופ ןדיי עלַא טריפעגרעבירַא
 וצ ידכ ,ךעלטפניפ ןיא "ריעצה רמושהק ןופ עכעלטנגוי 80 ייב טריזינַאגרָא
 סָאד ןלַאפַאב ןלעװ סיצַאנ יד ןעוו לַאפ ןיא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןענָאק

 עכלעזַא ךָאנ ןוא סנקעטש ,סנזייא ,רענייטש טיירגעגוצ טָאה ןעמ .?ָאטעג
 רעוועג סייה .ןעוועג טינ ךָאד זיא רעוועג סייה ןייק ,רעוועג עטלַאק םינימו
 זַא ,םיא קידנרעלקרעד ,(ןזייאפור) ןלאומש ייב ןעמוקַאב טלָאװעג ןעמ טָאה
 ךיז טָאה לאומש .רעבירג יד ייב ןרעטלע ערעזדנוא יװ ןלַאפ טינ ןלעוו רימש
 רימ ןענעק טצעװ רע סָאװ טימ ןפלעה טגָאזעגוצ ןוא טנייוועגרעדנַאנופ
 ןליוק-ןסקיב 800 ןסקיב 10 ָאטעג ןיא ןגָארטעגנָא טייצ רעד רַאפ ןבָאה
 יז ןבָאה רימ סָאװ .,סעּפַאמ עכעלטע ןוא סענַאגַאנ 5 ,ןטַאנַארג 5
 סיוארָאפ ןטמיטשַאב ,ןטדערענּפָא ןַא ףיוא ףליה סנזייאפור טימ ןעמוקַאב

 ."טרָא

 עטכַארבעגמוא יד ןופ תועידי עכעלקערש ןעמוקעגנָא ןענייז רעטעּפש

 ןבָאה ןדיי יד ואוו ,שזיווסעינ ןיא דנַאטשפױא םעד ןגעוו ךיוא ,ךעלטעטש
 ןפָאלטנַא זיא טרָאד ןופ לייט ַא ןוא ָאטעג סָאד טנערברַאפ

 ,רימ ןיא טנגוי רעד טרימרָאפניא דלַאװסָא טָאה 1942 טסוגיױא ביײהנָא
 קידנכערּפשטנַא ,ָאטעג םענופ עיצַאדיװקיל יד ןעמוקרָאפ ףרַאד ןט13 םעד זַא
 ײַצילַאּפ יד טריפעגסיורַא דלַאװסָא טָאה ,ןַאלּפ ןטעברַאעגסיוא-רעירפ םוצ
 יד .רעפרעד עקימורַא ןיא סעיזיווער ןכַאמ ןופ דיירסיוא ןרעטנוא ,לטעטש ןופ

 ןָאק ליו סע רעװ זַא ,ָאטעג ןופ גנורעקלעפַאב רעד טגָאזעגנָא טָאה טנגוי

 ןעמ .דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ ןָא ןסילשנָא ידכ ,ָאטעג ןופ ריא טימ ןײגסױרַא

 רעכעלקערש רעקידנעייטשרָאפ רעד ןיא טביולגעג טשינ ָאטעג ןיא רעבָא טָאה
 .תוחּפשמ ערעייז טימ ךיז ןדייש טלָאװעג טינ ןבָאה ערעדנַא .הריזג

 ןבָאהק -- (.ףַאנַאק ןועמש טביירש -- "טסוגיױא ןט9 םעד ,קיטנוזפ
 ןעמ ןיהואוו קידנסיו טינ ,ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ טנגוי רערימ רעד ןופ ןַאמ 0

 עשיסור ןפָארטעג ייז ןבָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא ,ײןָאט טעװ ןעמ סָאװ ןוא טייג

 סע סָאוװק -- ןפנָארב ,ךעלרעגייז ,טלעג ןטעבעג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ
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 ןייא ןופ ןקיש זדנוא ןעמ טגעלפ גָאט עלַא? ."ןרָאװעג ןלעפעג טינ זדנוא זיא

 ,"ןטייווצ ןיא טרָא

 טָאה ,לטעטש ןיא טקישעגּפָארַא ןבָאה ייז סָאװ ,חילש רעשיסורסייוו ַא
 רעקיצערקק סלַא ןרָאװעג טריקסַאמעד וזיא דלַאװסָא זַא ,העידי יד טכַארבעג
 רעד .קרַאמ 100,000 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע ּפָאק סנעמעוו רַאפ ,"דיי
 ןבָאה םירעיוּפ עקימורַא ןוא ןטנַאיצילַאּפ זַא ,טרימרָאפניא ךיוא טָאה חילש
 ,ָאטעג ןיא ןעמעלַא טקיליטרַאֿפ

 ,םירעיוּפ יד ןגעק המקנ ןופ ליפעג ַא טימ טנערבעג ןבָאה ענעפָאלטנַא יד
 יד .טײקשיטַאבעלַאב ןוא סרעלכייּפש ערעייז רעייפ טימ ןזָאלעג ןבָאה ןוא

 םידיחי יד ןבעגסױרַא ןוא ןגָאיכָאנ ןביוהעגנָא ןבָאה םירעיוּפ ענעקָארשרעד
 וצ ןעמוקעג ךיוא זיא סע .ָאטעג ןופ ןפיולטנַא וצ ןזיוװַאב רעירפ ןבָאה סָאװו
 ייז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד ןוא ,ָאטעג ןופ ענעפָאלטנַא עּפורג ַא ןשיווצ טכַאלש ַא
 ןבעל סָאד ייז ןעקנעש ןופ זיירּפ ןרַאפ ,ןדלַאװסָא ןבעגסױרַא טגיילעגרַאפ

 ךיז ןפיטרַאפ ןזיװַאב ןבָאה עקירעביא יד .ןלַאפעג ןענייז רענַאזיטרַאּפ ייווצ

 -רענַאזיטרַאּפ "עדליווש ןופ ליפ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז ואוו ,דלַאװ ןיא
 ,רעוועג רעַייז ךָאנ טסולגעג ןבָאה סָאװ ,ןטסירק

 יד ןגעק טקַא המקנ ןטשרע םעד טריפעגכרוד ןבָאה ןדיי יד ןעוו

 ייב וצ ןעמענ ייז זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ייז רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,םירעיוּפ
 טקידלושַאב ךיוא ןעמ טָאה ןסחרה ןוא קינזער .,ןטקודָארּפ םירעיוּפ יד
 סָאד ןגייל ןסייהעג ןוא טכַאמ-ןטַאר רעד וצ טפַאשרענגעק ןוא םזינויצ ןיא
 ,רעגַאל ןשידיי םעד ןלַאפַאב זיא ײצילָאּפ עשטייד יד תעב ,רעטעּפש .רעוועג
 יד ,תונברק ןעוועג ןענייז סע .ןדיי יד ןפלָאהעג טינ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה
 טייז רעטייווצ רעד ףיוא קעװַא ןענייז םירבח ליפ? ןוא ןטָארטעגּפָא ןענייז ןדיי
 ,"ןעמעינ

 "עג זיא סע ואוו ,טרָא ןפיוא ןבילבעג זיא קינזער רעטעדנואוורַאפ רעד
 "רעטנוא ןיא טנדרָאעגניא ךיז ןבָאה עלַא .עּפורג ַא ןרָאװעג ןפַאש
 יד ןופ ןוא יײצילָאּפ רעד ןופ ךיז קידנטלַאהַאב ,"סעקנַאילמעזא עשידרע
 ,(סרעיול) !סעדַאסַאזי ףיוא ןייג טגעלפ עּפורג רעזדנוא; .רענַאזיטרַאּפ עשיסור
 טָאה ןייּפש .סעּפולס-ןענָאפעלעט טרעטשעצ ,ןקירב עכעלטע ןדנוצעגרעטנוא
 ,'סעצוואצנאברוק' ןוא רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד .רעפרעד יד ןיא ןגָארקעג ןעמ
 ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,ןדיי ןפערט ןגעלפ ייז ןעוו !סעקינלָאמָאסמָאק' ךיוא יוװ
 ןלַאפעג ןענייז ןײטשדלָאג .א ןוא לארשי ,ןיזוק סקינזער .רעוועג סָאד ייז ייב
 יד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,ףרָאד ַא ןיא !ןטסיטושַארַאּפ/ ןופ טנעה יד ןופ
 -סיוא טעװ ןעמ זַא ,טרעפטנעעג זחנוא ןעמ טָאה ,רענַאל ןיא רענַאזיטרַאּפ
 -ןײרַא ייז לָאז ןעמ ,טדנעוװעג רעבירעד ךיז ןבָאה ןדיי יד ."ןדיי ןָא ןעמוק
 ןעמ טעוװ ,ָאי בוא .טנָאזעגּפָא טָאה ןעמ רעבָא ,"דַאירטָא; ןַא ןיא ןעמעט
 יד וצ קעװַא ןדיי יד ןענייז ףוסל .רענעמ ןוא גרַאװננוי רָאנ ןעמענוצ
 ."עּפורג עשידייק סלַא רענַאזיטרַאּפ
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 טציטשעג ןדיי יד ןענייז עשטשוּפ רעד םורַא ףמַאק ןטשרע םעניא
 רעטנורעד ,ןשטייד ליפ ןלַאפעג ןענייז סע ןוא דַאירטָא-רעטייר ַא ךרוד ןרָאװעג
 יד ןזָאלרַאפ טוװמעג ןדיי יד רעבָא ןבָאה רעטעּפש .רידנַאמָאק רעייז ךיוא
 ךידנַאמָאק ןטימ ,ןדיי 40 ,טבַארבעגמוא וליפַא ןעמ טָאה דיי ןייא ,רענַאזיטרַאּפ
 ,ץעינעיוויא ןוא ןישזָאלָאװ םורַא רעדלעוו יד ןיא רעבירַא ןַאד ןענייז ,קישזויר

 "וװָאלקַאשט רעשינַאזיטרַאּפ רעד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא עּפורג יד
 תעב טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ָאד ךיז טָאה עפורג עשידיי יד .עדַאגירב
 ,םירבח רָאּפ ַא ןלַאפעג ןענייז סע ןעוו ,קאדאראה לטעטש ןבענ *עדַאסַאש רעד
 ןזָאלּפָארַא םייב סעיצקַא ענעדישרַאפ ןיא ןעוועג עּפורג יד זיא רעטעּפש
 עניילק ַא זיא ,ןיקצירַאטס ןופ דַאירטָא רעד ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןענַאב
 זיא סָאװ; 11 ןופ עּפורג ַא ןופ ןלַאפעג ןענייז םירבח 6 .ןיהַא רעבירַא לָאצ
 ,רעטנעצ/רענַאזטרַאּפ ןופ ףעש םייב .ןיהַא םירבח ךָאנ ןעגנערב קעװוַא
 ,רענַאזיטרַאּפ-רעדרעמ יד ןטּפשמ לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג רימ ןבָאהע ,ןָאטַאלּפ
 ."ןבעגעגקירוצ טינ רעוועג סָאד וליפַא רעבָא טָאה ןעמ

 -עגנָא זיא סָאװ ,דַאירטָא סיקסלעיב ןיא רעכירַא ןַאד ןענייז ןדיי עלַא

 .עשטשוּפ רעקאבילַאנ רעד ןיא ןעמוק
 םיא טָאה סע זַא ,ןדלַאװסָא ןופ ןרָאװעג ריואוועג ןטרָאד זיא סַאכרַאכ

 ,ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעועטַאר טניימעג םעד ךרוד טָאה סָאװ ,דיי ַא טרסמעג
 דיי ַא זיא רע וַא ,ןעוועג הדומ ךיז דלַאװסָא טָאה ןצלוש טימ ךערּפשעג םייב

 ןופ ךיז ןעװעטַאר ןדיי יד ןפלָאהעג טָאה ןוא םעד טימ טריצלָאטש רע זַא ןוא

 -סױרַא דלַאװסָא זיא ,רעמיצ ןופ סױרַא עלייוו ַא ףיוא זיא ץלוש ןעוו .םוקמוא
 ,ייצילָאּפ רעד ןופ ןליוק ןופ לגָאה םעד ץָארט ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנורּפשעג
 -ןעיורפ ַא ןיא לטעטש ןרעסיוא ךיז ןטלַאהַאב ןוא ןפיולטנַא וצ ןזיוװַאב רע טָאה
 ערעייז ןיא טדיילקרַאפ םיא ןבָאה סענָאנ עשילױטַאק יד ואוו ,ריטסַאנָאמ
 ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא ןזיײאפור-דלַאװסָא זיא רעטעּפש .רעדיילק
 רעבלעז רעד טָאה ןסור יד ייב םיא טיײדפַאב .טריטסערַא ןרָאװעג רעבָא ,דלַאװ
 -דלַאװסָא ןופ טעברַא רעשידלעה רעד ןגעוו טלייצרעד ייז טָאה סָאװ ,סַאכרַאכ

 ,רימ ןיא ָאטעג םענופ טנגוי יד ןעװעטַאר םייב ןזייאפור



 קצעלק ןיא דנאטשפיוא
 קצעלק ןופ רענַאיטרַאּפ עשידיי ןוא

 ןרָאװעג טלגנירעגמורַא 1942 ילוי ןטס22 םעד זיא קצעלק ןיא ָאטעג סָאד ןעוו
 סָאד ןדניצוצרעטנוא ןסָאלשַאב רימ/, ןבָאה ,ײצילָאּפ רעשיסורסייוו רעד ךרוד

 -רַאפע לקיטרַא ןייז ןיא רעזַאלג והילא טלייצרעד -- (?+אןפױלטנַא ןוא ָאטעג

 ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןעמ זיא ןֿפָאלטנַא ."דנַאטשרעדיװ רעטלפייווצ
 ַא ןוא רעיוט םעד ןסירעגכרוד טָאה ןעמ רעבָא ןלַאפעג ליפ ןענייז ייברעד
 "לאו םוצ ןפָאלעגוצ זיא ןַאמ טרעדנוה ןופ עּפורג;

 רעד טנרָאװעג טָאה טאר דוי רעד זַא טלייצרעד יקצעסאק והיעשי
 ביוא ,טכַאמ רעד ןבעגרעביא דנַאטשרעדיװ ןענַאלּפ סָאװ ,יד טעוװ/מ זַא ,טנגוי

 ,ןסָאלשרַאפ וליפא לָאמַא ייז טָאה'מ ,יָאטעג סָאד ןעוועטנוב; ןבייהנָא טעוו'מ
 ;ןעיירשעג טרעהרעד ךיזןבָאה ,ָאטעגןופ גנולגנירמורַא יד טקרעמַאב טָאה'מ ןעוו
 ןבָאה רעייפ ןוא ךיור סנקלָאװ *!ןטָארד יד טקַאה ןוא רעזייה יד טדניצ ,ןדייש
 םירישכמ ערעדנַא ןוא קעה טימ ךיז ןבָאה ןדיי יד .ָאטעג ןרעביא ןזיוװַאב ךיז
 -רַאטש יד בילוצ .ןטָארד יד ןקַאה ןביױהעגנָא ןוא ןעגנומיוצרַאפ יד וצ ןזָאלעג
 ,ןרעטייורעד םיא ןופ טזומעג םינילת יד ךיז ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןרעייפ עק
 רעכעלנייוועג רעד טימ ןריפוצכרוד ןעגנולעג טינ ןיוש ייז זיא לָאמ סָאד;,
 -גוא רעוויסַאּפ רעד ייב ,טעברַא רעייז טײקשיטַאמעטסיס ןוא טייקכעלטקניּפ
 טנגעגַאב ןסורסייװ יד טָאה'מ(א-".רע טביירש ,"תונברק יד ןופ טייקינעטרעט
 יירעסיש רעד ץָארט, .שטיווָאריאמ רתלא טלייצרעד ,"רענייטש לגָאה ַא טימ
 רעבָא ןענייז ןפָאלטנַא ;םיוצ םעד טמערוטשעג ןעמ טָאה ,ןטסולרַאפ ןוא
 ,"עקינייוו

 ןענייז ייז :;רענַאיטרַאּפ וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ענעפָאלטנַא יד

 טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ךרוד רעטעּפש ןרָאװעג טריקַאטַא
 ןופ ןרעדנַאװ טזומעג רעבירעד טָאה עּפורג עצנַאג יד .סעװַאלבָא עקידרדסכ
 םזיטימעסיטנַא רעסיורג ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ייברעד ,ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא
 ןייַצ יד טימ ןצירק טזומעג ןבָאה (ןדיי יד) רימ. ...ןעײר-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא
 ןפיוא ןטקַא-עיסרעוויד טריפעגכרוד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ."ןגייווש ןוא
 טּפַאכרַאפ ןליפַא לָאמ ןייא ןבָאה ייז ואוו ,שטיוועצנאה-עקוואיניס ײסָאש
 עיניל-ןַאבנזיא רעד ףיוא ןסיירפיוא טריפעגכרוד ןוא סָאטױא עשטייד 2
 -ַארַאב עיניל רעד ףיוא --- 1944 רעמוז ןיא ,רעטעּפש ; קסניּפ-שטיװעצנַאה
 .קסנימ-שטיווָאנ

* 
 לא לא

 ןענייז סָאװ ,ןדיי יד ףיוא טקריוועג טָאה קצעלק ןיא דנַאטשפיוא רעד
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 טָאה ןא ש טיווע צ נ א ה ןיא ןרעגַאל-סטעברַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג
 קצעלק ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו העידי יד ,רעגַאל ןופ ןפיולטנַא וצ ןגיױאווַאב ייז
 טלעטשעגנייא זיא סע .קצעלק ןופ טילּפ ַא טכַארבעג שטיוועצנאה ןייק טָאה
 טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעשידרערעטנוא ןַא רעגַאל ןיא ןרָאװעג
 טרעדנוה עכעלטע טפַאלקשעג ןבָאה רעגַאל םעניא ,עיצקַא-ףױלטנַא עצנַאג יד
 ןוא טסָאהָאפ ,ןינעל ןופ ןבירטרַאפ ,רָאי 50-14 ןופ רעטלע ןיא רענעמ ,ןדיי
 -שטיווָאנַארַאב עיניל רעד ףיוא טעברַאעג ןבָאה ייז ;ךעלטעטש ערעדנַא
 ןיא ,1942 טסוגיוא ןט14 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןפיולטנַא סָאד ,ץעינינול
 -יטרַאּפ ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ענעפָאלטנַא יד ןופ לייט רעסיוועג ַא .ןּפורג
 .("וװָארבָאב ןופ דַאירטָא רעשידייג יּפַאק רעטייוו עז) ןדַאירטַא-רענַאז

 ןופ דַאירטָא ןיא רענַאיטרַאּפ ןרָאװעג ןענייז קצעלק ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ץביוטס ןֹופ ךייר ףסוי .קישטליג .ל ,דיי רעילופאק

 לקנַאי ןַאיטרַאּפ רעקצעלק םעד ןגעוו טלייצרעד ,ןקישטליג ןופ דַאירטָא ןיא

 ."גנוקינייארַאפק רעייז רעצנַאג רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעלעג

 ןענייז סָאװ ,קצעלק ןופ טנגעג ןיא עלַא ףיוא דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה רעלעג

 רענַאזטרַאּפ יד ןופ עיצקַא רעדעי ייב ,ןדיי ןטָארסױא ןופ ןרָאװעג ךייר

 .רעזייווגעוו ןוא רעריּפשסױא רעד ןעוועג רעלעג זיא ,קצעלק ןופ ןָאיַאר ןיא

 ןוא דלָאג ןעמוקַאבסױרַא ףיוא טסילַאיצעּפס רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע

 טָאה ןוא ,ביור ןשידיי ןופ ןרָאװשג ךייר ןענייז סָאװ ,יד ייב ןכַאזטרעוו

 יד .דרע רעד ןופ סע ןעמענסױרַא ייז ןעגניווצ וצ ױזַא יוװ ךיױא טסואוועג

 ןציטשרעטנוא וצ; עװקסָאמ ןייק ןקישרעביא ןעמ טגעלפ דלָאג ןוא ןכַאז-טרעוו

 ןרַאפ רעועג ןעגנערב ךיוא טגעלפ רעלעג ."ןשטייד יד ןגעק ףמַאק םעד

 ןוא טייקשידלעה ,טומש ןייז טימ טנכייצעגסיוא ללכב ךיז טָאה ןוא דַאירטָא

 .??עימערפ-טלעג עכיוה ַא טמיטשַאב ּפָאק ןייז רַאפ ןבָאה ןשטייד יד ."תזירזמא

 טעברַאעג גנַאלנרָאי טָאה סָאװ ,לַאגעס רעזאל רעקָארב-דלַאװ רעד ךיוא

 ןייז טרידיווקיל ןבָאה ןשטייד יד יוװ ,םעדכָאנ זיא ,רעדלעוו רעקצעלק יד ןיא

 ,רעדלעוו רעקישימ יד ןיא דיי ַא ךָאנ טימ ןפָאלטנַא ,שטיוועצנאה לטעטש"םייה

 -וּפָאּפ ןטרָאד ןרָאװעג זיא ןוא דַאירטָא סקישטליג ןיא ןיירַא רע זיא רעטעּפש

 -עּפָא עכעלטפַאשטריװ רַאפ טסילַאיצעּפס ןוא ןַאזיטרַאּפ רעטוג סלַא ,רעל

 טָאה ןוא ןָאיַאר רעשטיװָאנַארַאב ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא רע ןעוו .סעיצַאר

 עצנַאג ןייז טריפעגקעווַא רע טָאה ,דַאירטָא ןטימ טקַאטנָאק םעד ןרָאלרַאפ

 ןבעל ןבילבעג זיא עּפורג עצנַאג יד ואוו ,רעדלעו רעקישימ יד ןיא עּפורג

 | .??ןעוטפיוא ןוא טײקטגַאװעג סלַאגעס קנַאד ַא רָאנ

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,עקרויּפעשּפ ןַאזיטרַאּפ ןעוועג ךיוא זיא רעקצעלק ַא

 ןסירעגפיוא טָאה ןוא רערינימ סלַא ,עדַאגירב סווָאניטרַאמ ןיא טנכייצעג

 רעקצעלק רעד ךיוא טרעהעג טָאה דַאירטָא סקישטליג וצ ,ןגוצ עשטייד ליפ

 .(לטיּפַאק ןקידרעטייוו ןיא דַאירטָא ןשידיי ןקיזָאד ןגעוו עז) .(=קַאבָאר רעסָאלש



 עילופאק ןיא דנַאטשפיוא רעד
 סקישטליג ןיא טנגעגמוא ןוא ץביוטס ןופ ןריי

 דַאירטַא ןשיריי
 ןופ טייו טשינ ,דנַאלסורסייװ-חרזמ) עילופַאק ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו

 -רעד רעד ןיא תועידי רימ ןעניפעג ,(ץענערג רעשיסזר-שיליוּפ .וועג רעד

 ,?2שטיוװָאמיײלש רעב םהרבא רענַאזיטרַאּפ ןופ גנולייצ
 "עד ,ןדיי 2500 ךרע ןַא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז ָאטעג רעילופאק ןיאק

 עקימורַא ערעדנַא ןוא ענזיווָאבָאב ,ענשטאסעפ ןופ טרעדנוה עכעלטע רעטנור
 -טולב ןוא תונברק ןָא גָאט ןייק ןטרָאד ןייגרעביא טינ טגעלפ סע ,םיבושי
 ןגעװ ךיז ןדיירפיונוצ ןביוהעגנָא טייהרעליטש ןבָאה רימ ,ןעגנוסיגרַאפ
 וצ גנירג זיא'ס ,דנַאטשפיוא ןטנפָאװַאב ַא וצ ןטיירג ךיז ןוא רעוועג ןגירק
 גנודניברַאפ ןייק ןבָאה טרָאטעג טינ ןבָאה רימ זַא -- רעוועג ןגירק -- ןגָאז
 "נייא ךָאד ךיז טָאה שפנ-תריסמ סיורג טימ; -- ! טלעוו רעקימורַא רעד טימ
 ייב ,ןטַאנַארג טנַאה ,ןרעװלָאװער ,ןסקיב עכעלטע :ןגירק סעּפע ןבעגעג

 רעזייה ךס ַא ןיא טָאה'מ .רעפרַאוװנלױק ַא טיירג ןעוועג זיא רעקעפ עילע

 ןבָאה םילגרמ ,טנעוװ 'עקידנעייוצ' טכַאמעג ,ןשינעטלעהַאב ןבָארגעגסױא
 ,"דלַאװ ןיא ןקוקסורַא ןעמונעג ןיוש

 ,1942 ץרעמ ןטימ ןיא .טליפרעד סעּפע ,קיטנעק ,ןבָאה ןשטייד יד
 1200 ןבילקעגּפָא ןבָאה סָאװ ,סעפורט-םערוטש ןעמוקעגנָא םעצולּפ םענייז
 טרעיודעג טָאה געט יירד ."שרדמ תיב ןטלַאק, ןיא ןסָאשרעד ןוא ןשטנעמ
 סלַא טריזינַאגרָא ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ןדיי 11 .הטיחש ידצ

 רעקסנימ ןופ רָאטקעל ,ןיסָאס טנעדוטס ַא : ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .עּפורג ַא

 רעטסוש רעד ,גרעבזאה רענַאבנזייא ןַא ,יקציװַארושז לדָאג טעטיזרעווינוא
 ןוא קישטליג עווָאיל ,רקנמ םייח רעקינכעטָארטקעלע ,רענייוו ריאמ
 ערעדנַא ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא ךיוא ןענייז ןעמוקעגוצ ,ָאטעג ןופ ןשטנעמ ךָאנ
 טימ שארב ,טרעדנוה עכעלטע זיב ןסקַאװעג זיא דַאירטָא רעד ןוא ,סָאטעג
 ,בַאטש ןופ ףעש ץלַא ,שטיווָאקרעב עשטיא רערעל םעד ןוא קישטליג עווָאיל

 ןעמונעג דַאירטָא רעשידיי רעד טָאה ,ןדַאירטָא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 ןופ ןדַאלקס ,ןגוצ ןוא ןקירב ןסירעגפיוא -- ,ןשטייד יד ּפעלק ןעגנַאלרעד
 ,רעטעררַאפ ערעדנַא ןוא טײל -ייצילַאּפ טרידיווקיל ,טנַאיװָארּפ ןוא רעוועג
 -ַאזיטרַאּפ יד ןּפַאכ וצ ידכ ,דלַאװ ןיא ןזָאל טװאורּפעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד
 ,גלָאפרעד ןָא רעבָא ,רענ

 -קערש ַא טלעטשעגנייא לייוורעד ןשטייד יד ןבָאה עילופאק ןופ ָאטעג ןיא
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 טָאה'מ ;ןסָאשעצ ןוא טייל-תוברע ןעמונעג גָאט עלַא טָאה'מ .םישזער ןכעל

 טינ ןבָאה ייז סָאװ ,השנמ ןַאזיטרַאּפ ןרַאפ .רעזייה ןופ ןײגסױרַא טזָאלעג טינ
 ,ָאטעג ןיא ןַאמ 40 ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה ,ןּפַאכ טנעקעג

 "עגנָא ךיז ןשטייד יד ןבָאה ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןקיטלײיגטנַא םייב
 ןזָאלעג טָאה רעקעּפ :דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ןטרַאװרעדמוא ןַא ףיוא ןסיוטש
 ןייז ןבעל :החּפשמ ןייז טימ ןעמוקעגמוא זיא ןוא רעפרַאוװנליוק ןייז גנַאג ןיא
 ,רעדלאג סונאמ ,ןַאנַאק הירכז ןשטייד עטיוט 48 ןענופעג ןעמ טָאה זיוה

 -רעטנוא ןבָאה ןשטייד יד ,ןסקיב ןופ ןסָאשעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ןַאהַאק השמ
 יד ןופ ,דנַאטשרעדיװ םעד ןעמוקייב ידכ ,ןיזנעב טימ רעזייה יד ןדנוצעג
 -רַאּפ יד .ןרָאװעג טנערברַאפ 500 ַא ןענייז ,לטעטש ןיא רעזייה 700 רעכעה
 ןעמוק טעװ סע ןעוו זַא ,ָאטעג ןטימ טדערעגּפָא ךיז רעירפ ךָאנ ןבָאה רענַאזיט
 זיא ,רעדייל ,דלַאװ ןופ ףליה רעפמעק יד ןבעג ןעז ייז ןלעוו ,דנַאטשּפיוא םוצ
 ,סיוארָאפ טלעטשעגטסעפ ןעוועג טינ דנַאטשּפיױוא ןופ ךורבסיוא ןופ גָאט רעד
 רעטנורעד ,דלַאװ ןיא ךיז ןסיירכרוד ןעגנולעג רעבָא זיא ןדיי 70 רעכעה --
 ןעגנולעג זיא םיא .רענַאזיטרַאּפ יד טימ ךיז ןקינייארַאפ ןוא ,שטיוװָאמיילש
 ,עילופַאק ןיא טציא ןעניואוו סָאװ ,ךעלדיימ 2 ןֹוא יורפ ןייז ךיוא ןעגנערבטימ

 -רעביא ןענייז ,דנַא .א ץביוטס ,ענשזעיווס ,קצעלק ןיא תוטיחש יד ךָאנ =
 -טנַא זיא סע ואוו ,עילופאק ןבעל רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא ןדיי ענעבילבעג

 ,קישטליג ,ל ,דיי רעילוּפַאק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא דַאירטָא רעד ןענַאטש
 טָאה סָאװ ,דנָאיל ןבואר רענַאזיטרַאּפ רעד טלייצרעד ,קישטליג עווָאיל

 סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא .,ךעלנעזרעפ טנעקעג ןקישטליג
 טינ ויא רע .רענַאיטרַאּפ ןריזינַאגרָא ןעמונעג ןָאיַאר רעילופַאק ןיא טָאה
 רעילוּפַאק ַא ןרָאי עלעטימ יד ןופ שטנעמ ַא .ןַאמ-רעטילימ ןייק ןעוועג
 -עגנָא עלַא ."שיילפ ןטיירגוצ רַאפ טמַא, ןופ ףעש סלַא טעברַאעג רע טָאה --

 ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא ןדיי ןעוועג ןענייז דַאירטָא ןייז ןופ עקירעה

 ,ג,א גנולײטּפָא יד --- רעטעּפש ,"דַאירטַא יקסיערוועי, ןפורעג דַאירטַא םעד
 עקיאעפ ,ןדיי עלַא ןעמונענפיוא דַאירטָא ןייז ןיא טָאה קישטליג .ווָאקושז ןופ

 סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי ערעטלע ; עקיאעפמוא ךיוא ןוא ןפמעק םוצ
 ,ןעגנוליײטּפָא ערעייז ןיא ןעמענפיוא טלָאװעג טינ ןבָאה ןרידנַאמָאק ערעדנַא
 רידנַאמָאק זאוו ,דַאירטָא ןקיצנייא םעד קנַאד ַא ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז
 | | | | - ,קישטליג ןעוועג זיא

 ,ַאטסוּפַאק .נעג ןופ עדַאגירב רעד ֹוצ טרעהעג טָאה דַאירטָא סקישטליג

 ,וועיאּפַאשט ןופ .נ .א : ןדַאירטָא 3 ךָאנ טרעהעג ךיוא ןבָאה סע רעכלעוו וצ

 ,אקנעמָאכרַאּפ ןוא ,וָאלַאפַאטסעש .מָאק ,סרָאשטש ;וװעיאנוד רידנַאמָאק

 טָאה ,ןפַאש םיא טביולרעד טָאה סָאװ ,ַאטסוּפַאק .נעג .אקנעמערעי .מָאק

 .ןסקיב 2 זיולב טַאהעג ןבָאה ןַאמ 60 עטשרע יד .רעוועג ןייק ןבעגעג טינ רעבָא
 -טינ 70 רעטנורעד .ןַאמ 200 זיב ןסקַאװעג דַאירטַא רעד זיא רעטעּפש

 ,רעפרַאװנלױק 11 ,ןקישטליג קנַאד ַא ,טַאהעג 1943 רָאי ןיא טָאה ןוא ,ןדלי
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 ןופ םירבק ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטַאמָאטױא 20 ןוא ןסקיב 0
 -ירַאטס לטעטש םייב ןבָארגַאב ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ןטַאדלָאס ענעלַאפעג
 ןעמוקַאב ךיוא ןעמ טָאה רעוועג לייט ַא .עװקסָאמ-קסירב ייסָאש ןפיוא עצ
 דַאירטָא סקישטליג ןופ ןלייט .ץביוטס ןיא דַאלקס-ןעייפַארט ןשטייד םענופ
 רעד ףיוא) שטיוועקמיט לטעטש ןפיוא לַאפנָא ןכיירגלָאפרעד ַא טַאהעג ןבָאה

 ,קצעלק ןיא קירבַאפ-טנַאװעג א ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןוא (טייז רעשיטעזוָאס
 עיצנַאטס רעד ייב עיניל רעטרינימ רעד ףיוא גוצ ןשטייד ַא ןסיירפיוא ןכָאנ
 ערעדנַא ןוא רעװעג ליפ טרעבָארעד רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,שטיוװעצנַאה
 (א?פ,ןעייפָארט

 רענייוו ש :טרעהעג ךיוא ןבָאה דַאירטָא סיקשטליג ןופ גנוריפנָא רעד וצ
 { רַאסימָאק --- ווָאניטרַאמ סור םעד : (רעריפנָא רעשיטילָאּפ) ?קורטילָאּפש ---
 רידנַאמָאק -- ,קצעלק ןיא דנַאטשפיוא םעד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,שיפ השמ
 עטָאר רעטייווצ רעד ןופ רידנַאמָאק -- וואסואלעיב ;עטָאר רעטשרע רעד ןופ
 ;םינינע עכעלטפַאשטריװ רַאפ ןקישטליג ןופ רעטערטרַאפ רעטעּפש ןוא
 ןופ ןדיי עטיײרפַאב יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ .אזאמ רזוע --- רעטיײל-סטּפַאשטריוװ
 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ויא ,1943 'נַאי ןיא ,רעגַאל-סטעברַא רענשזעיווס
 ייס ,שיפ ייס ,רידנַאמָאק סלַא ,ןיטשּפע .ש טימ עטָאר עטירד ַא דַאירטָא

 טנידעג ןבָאה ייז לייוו ,גנורַאפרעד עשירעטילימ טַאהעג ןבָאה ןײטשּפע
 ךיז ןבָאה ןוא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז ןוא רעירפ
 ,1929 רָאי ןיא דנַאלשטייד טימ גירק םעניא טקיליײטַאב ךיוא

 -טנַא וצ ןטכיזסיױא עטסעכש יד טַאהעג הליחתכל טָאה דַאירטָא רעד
 ןיא סָאד רָאנ ,"דַאירטָא ןשידיי ןטוג ַא ןיא ןסקַאוואוצסיוא ןוא ךיז ןעלקיוו
 ןריטסיזקע טשינ ןרָאט סע זַא ,עווקסָאמ ןופ לעפַאב ןכרוד ןרָאװעג טרעטשעג
 ןרָאװעג זיא דַאירטָא ןשידיי ןופ ןוא ןדַאירטָא עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ןייק
 ןופ שארב .ןדיי-טינ ןעוועג ןענייז ןרידנַאמָאק-"דאוזווא יד .?פרעטשימעג ַא
 ָאק רעד ןוא קישטליג רידנַאמָאק רעד ןענַאטשעג רעטייוו ןענייז דַאירטָא
 ,טכער עכיילג טימ עדייב ,ווָאניטראמ רַאסימ

 יד רעביא ןרָאװעג טליײטרַאפ םעדכָאנ ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד
 סָאד .גנוקינײאראפ-רענַאזיטרַאּפ סווָאלאּפאטסעש ןופ ןלייט ערעדנוזַאב

 -ַאיטרַאּפ עשידיי יד ןלײטרַאפ ןוא ןּפורג עשידיי ערעדנוזַאב יד ןזיילפיוא
 עטײרּפשרַאפ ַא ןעוועג ללכב זיא ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא רעביא רענ
 ןשיטעווָאס ןופ גנוריפנָא רעד ייב גנוניישרעד עכעלנייועג ץנַאג ַא ןוא
 ןַא ןבעג ךיז ,סיוא טזייוו ,טלָאװעג םורַא ױזַא טָאה סָאװ ,םוטרענַאזיטרַאּפ
 ןיא םזיטימעסיטנַא םעד ןגעק ןוא "ןדַאירטַאפ עשידיי ערעדנוזַאב ןגעק הצע
 ;ןילקורב ןיא טציא טניואוו ,ץביוטס ןֹופ גרובזניג .א) ןעײר-רענַאזיטרַאּפ יד
 ,ןקישטליג ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ
 ,ןסור יד ךרוד ןרָאװעג טזיילעגפיוא זיא עּפורג יד זַא ,רבחמ םעד רעביא טיגו
 ןסקיב עכעלטע ךיז רַאפ טפיוקעג ןיילַא טָאה יז סָאװ םעד רַאפ ףָארטש סלַא
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 "סיוא ךרוד רעוועג ךיז טפַאשרַאפ טינ ןוא םירעיוּפ ייב רעפרַאוװנלוק ַא ןוא
 .(םירעיוּפ ייב ןשינעטלעהַאב ןיא ןוא רעצעלּפ-קעטשרַאפ ןיא סע ןעניפעגו

 ןָא ךיז טסילש ץביוטס ןופ ןונריא רעשידרערעטנוא

 רַאירטָא סקישטליג ןיא

 ;(א??דמלמ רזעילא רענַאזיטרַאּפ רעד יונעג טלייצרעד ןוגריא ןקיזָאד ןגעוו
 ךעלטפניפ/ טימ ץביוטס ןיא טייקיטעט ןייז ןעגנַאפעגנָא טָאה ןוגריא רעד;

 רקיע רעד .טניירפ ןוא ןרעטלע יד ןופ ךיוא ןוא אנוש םעד ןופ םייהעג ןיא
 ."רעוועג ןגירק וצ ןגעוו טכוזעג ןעמ טָאה

 רעצביוטס ןיא זַא ,תונורכז ענייז ןיא ןָא טזייוו יקסניגא בייל לאומש
 טָאה'מ .ןליוק ןוא רעוועג טלגומשעגניירַא ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג ןענייז ָאטעג
 2,000 ןוא ןסקיב 12 לכה ךסב ,רעלעק ןיא יקצערַאז רעזייל ייב ןטלַאהַאב סע
 ךיז טָאה ,"רענַאיטרַאּפ יד וצ ןגעוװו יד קידנסיוש ,ןיילַא יקסינגא ,ןליוק
 "דניצ ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ,ןסקיב לָאצ עניילק יד ןטלַאהַאב וצ ןעמונעגרעטנוא
 רעד ןופ ליצ רעד .םיױצ-ָאטעג ןבעל רעקנוב ןשידרערעטנוא ןיא ףָאטש

 ,אנוש ןיא המקנ --- ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא
 ןיא ןייגוצסױרַא טריטיגַא טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןופ טילּפ ַא ,לגיּפש .י

 רעד .1942 יַאמ ןט2 םעד עפורג רעטשרע רעד טימ סיױרַא זיא ,דלַאוװ
 לטעטש ןפיוא קילגמוא ןַא ןעגנערב ןעק סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה *טַאר-ןדוי;

 ,ןשטייד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז עלַא זַא ,העידי ַא טײרּפשרַאפ טָאה ןוא
 עלַא זַא ,ןעננַאגרעד רעבָא זיא'מ .ערעדנַא ףיוא דחּפ ַא ןפרַאוואוצנָא ידכ
 יד .רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןשיווצ ךיז ןעניפעג ןוא םולשב ןעמוקעגנָא ןענייז

 יד ,"סָאטעג יד ןופ טנעמעלע ןשידיי ןכָאנ טוהל ןעוועג טינק ןענייז ןסור
 -ילימ עשיטעווָאס .וועג ןופ ןענַאטשַאב ללכב ביהנָא ןיא ןענייז רענַאזיטרַאּפ
 ןעוועג טינ ןענייז ןוא רעוועג רעייז טימ טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ ,טייל-רעט
 ןייז טנעקעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,תוחּפשמ ערעייז טימ ןדיי ןעמענוצנָא טיירג
 ףמַאק ןופ ןַאמ ןייק טינ זיא דיי רעד זַא ןטלַאהעג ןבָאה ייז .לושכמ ַא ייז רַאפ
 ןעװעטַאר וצ קשח ןלעיצעּפס ןייק טַאהעג טינ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ללכב ןוא
 ,ןדיי

 ןוא שטיװָאנַארַאב ןייק ץביוטס ןופ סעיצַאטרָאּפעד עקידרעטייוו יד
 ןענייז עקירעביא יד .טנעמעלע ןרעגניי ןופ ָאטעג סָאד טביױרַאב ןבָאה קסנימ
 -ַאדיוװקיל יד ןעמוקעג זיא רעטעּפש .ןרעגַאל-סטעברַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ
 .רוּפיכ-םוי ךָאנ גָאט ַא ,ג"שת ירשת ביי ָאטעג ןופ עיצ

 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עכעלטנגוי ערעדנַא ןוא דמלמ
 לשרעה ןזייל ןפלָאהעג טָאה רעוועג ןעמוקַאב וצ עגַארפ עקידנענערב יד
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 -ַאב ךיז יקסרַאסעסַאּפ טָאה ,עשרַאװ ןיא "דנובק ןופ טילּפ ַא .יקסרַאסעסאּפ
 זיא ,ךייר ףסוי ,טילּפ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזװצ ,1939 רָאי ןיא ץביוטס ןיא טצעז
 טָאה עּפורג יד .ןַאבנזייא רעד ייב ןשטייד יד ךרוד טקיטפעשַאב ןעוועג רע
 טיול ,ןעמ וזיא ןפָאלטנַא ,ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה 2 רעבָא ,ןַאמ 5 טלייצעג
 ןגעלפ ןוא ןסע ןייג ןגעלפ ןשטייד יד ןעוו ,גָאטײב 12 ,ןַאלּפ סיקסרַאסעסַאּפ
 קַאז ַא ןיא ןעמענוצטימ ןזיוװַאב טָאה יקסרַאסעסַאּפ .רעוועג רעייז ןזָאלרעביא
 עּפורג ַא סױרַא ךיוא זיא רעדנוזַאב .ןרעוולָאװער ערעדנַא 2 ןוא ןלעבאראפ 3

 ןוא רעקיטפנינרַאפ ַא ,יבכרה ףסוי טימ שארב ,ןעיורפ 2 ןוא רענעמ 15 ןופ

 ןעמונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ייב ,"ריעצה רמושהפ ןופ רבח רעשיגרענע
 -רעיוט ןשיסורסייוו םעד טדערעגנייא טָאה ײטכַאמ לארשי .,דניק ןוא יורפ ןייז
 -צניפ ַא ןיא ָאטעג ןופ סיױרַא זיא ןעמ ןוא שייי לסיב ַא ןפיוק ןייג וצ רעטכעוו
 ןעוועג זיא רעזייווגעוו .ןרעדנַא םעד רענייא קידנעעז םיוק ,טכַאנ רערעט
 טָאה ןגרָאמ ףױא .טנגעגמוא יד טנעקעג טָאה סָאװ ,יקסניגא בייל לאומש
 -יטרַאּפ ןעמוקניירַא ךיוא ןגעלפ סע ןיהואוו ,ףרָאד ַא ןיא זייּפש ןגָארקעג ןעמ
 ,רענַאז

 ןַא וצ "רעטוכ; ַא ( ןיא ןיירַא ייז ןענייז ,ץענערג רעשיסור .וועג רעד ייב
 "רַאו 2 יד ןפָארטעג קילעפוצ ןבָאה ייז ואוו ,ןיטסירק רעטנַאקַאב-טוג ,רעטלַא
 רואינש רעצביוטס םעד ןוא ךייר ףסוי ,יקסרָאסעסַאּפ לשרעה ,ןדיי רעוועש
 יקסראסעסאּפ ,ןטעלָאטסיּפ 5 קידנעמענטימ ,ןכָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןייטשנרעב
 -:עמענטימ .רעוולָאװער םענעגייא ןייז ןופ סופ ןיא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא
 ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ,לטעב ענרעצליה ַא ףיוא ןיקסראסעסאּפ קיד
 -ראסעסאּפ ןוא ןעיורפ יד טריפעגרעבירַא טילּפ ַא ףיוא ןבָאה ייז ואוו ,ענליהאמ
 ,ןעמעינ טייז ןטייווצ ןפיוא ןיקס

 סיורג ןפורעגסיורַא טָאה רענַאזיטרַאּפ טימ שינעגעגַאב עטשרע יד
 .ךעלנײשרַאװ ,טָאה סָאװ ,וװעיַאנוד רידנַאמָאק ןעוועג זיא ייז ןופ שארב .דיירפ
 יד סע טָאה רע .ץביוטס ןיא ןדיי ןופ ןפיולטנַא ןגעוו טסואוועג רעירפ ןופ

 סָאװ ,ןקישטליג ןופ עּפורג-רענַאיטרַאּפ רעד וצ טקישענּפָא רעצביוטס
 ץנשטַאסעּפ ןיא ,דנַאלסורסיײװ ןיא סָאטעג ענעדישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז
 סָאד ןבעגּפָא ןדיי יד ןטעבעג רענַאזיטרַאּפ יד ןֹופ רוטנַאדנעמָאק יד טָאה
 יד ןשיוװצ תועד יקולח ןוא טייקיאורמוא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאד .רעוועג
 טָאה ,עטַאד ןוא המיתח ַא ןָא ,לטעצ ַא ןעמוקַאב רעוועג ןרַאפ ןבָאה ייז ,ןדיי
 רעטייוו ןבָאה ייז .ןדיי יד ןשיווצ עיסערּפעד יד טקרַאטשרַאפ רעמכָאנ סָאד
 טסואוורעד ןיילַא לייוורעד ךיז טָאה סָאװ ,ןקישטליג וצ געוו םעד טצעזעגרָאפ
 ןעגנערב וצ ןשטנעמ טקישעגסױרַא טָאה ןוא רעצביוטס עּפורג רעד ןגעוו
 ,רעגַאל ןייז ןיא ייז

 רידנַאמָאק ןכרוד ןרָאװעג טנגענַאב דיירפ טימ זיא רעצביוטס עּפורג יד
 טָאה סָאװ ,ןיטסירק ַא ןוא קצעלק ןופ שיפ .עילוּפַאק ןופ קישטליג ל
 ,ןעגנורעדנַאװ ערעייז טקידנעעג ךיז ןבָאה ױזַא .ןקישטליג טײלנַאב
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 ,קצעלק ,שזיווסעינ ןופ ןױיי ןענופעג רעצביוטס יד ןבָאה דלַאװ ןיא

 ןזיװַאב ןבָאה סָאװ יד בור'ס -- ךעלטעטש עקימורַא ךָאנ ןוא עדזוא ,עילוּפַאק

 ,ןטלעצ ןיא ןעמ טָאה טניואוועג .טנעמָאמ ןטצעל ןיא סָאטעג ןופ ןפיולטנַא וצ

 יד וצ טוג ןגױצַאב ךיז טָאה הביבס יד ,רעמייב ןופ ןגייווצ ןופ טכַאמעג

 ןופ ןעמוקַאב ןעמ טגעלפ זייּפש .ףליה  ייז טלייטעגוצ ןרעג ןוא רענַאזיטרַאּפ

 ןלָאז רעצביוטס יד זַא ץלַא ןָאטעג טָאה קישטליג .םירעיוּפ עקימורַא יד

 סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא יקסרַאסעסאּפ ,רעוועג רעייז ןעמוקַאבקירוצ

 קורדנייא רעד .עיצקודָארּפ רעשטייד ןופ רעװלָאװער ןטוג ַא טַאהעג טָאה

 ןָא ןטרָאד טשרעה טכַאמ עשיטעווָאס יד יו טקנוּפ יןעוועג זיא רעגַאל ןיא

 ןטלָאװ ,םורַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשטייד יד יװ טקנוּפ ןוא ,גנוצענערגַאב

 ,טריטסיזקע טשינרָאג

 ןבָאה ןוא ןיקשטליג ןופ דַאירטָא ןיא טורעגּפָא ךיז יז ןבָאה געט רָאּפ ַא

 ןעװעטַאר וצק ידכ ,ץביוטס ןייק ןרעקקירוצ ךיז ןליוו יז זַא ,טרעלקרעד

 ."ןשטנעמ
 עשיסור ןוא ןטסירק 6 ןוא ןדיי 6 ןעוועג ןענייז עפורג-סגנוטער רעד ןיא

 רערעייז ווירב ַא .קירוצ קעװַא 6 רעבָא ןענייז עווָאנעװשורּפ ףרָאד ןיא ,ןדיי

 50 ןוא שטיוָאנַארַאב ןייק רעטייוו ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא ץביוטס ןייק

 רעצשעוואי ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ,רעצביוטס ךיוא רעטנורעד ,ןטרָאד ןופ ןדיי

 ,דלַאװ
 .ןדיי רעצביוטס יד ןעוועטַאר וצ ןוואורּפ ךָאנ ןגעוו טלייצרעד יקסניגא

 -סױרַא ןוא ָאטעג רעשטיװָאנַארַאב ןיא ןײגניירַא ןזיװַאב טָאה ײטכַאמ לארשי

 רעדיוו טריזינַאגרָא ןבָאה רימ ןוא טורעג טינ טָאה'מ? .ןדיי 7 ךיז טימ ןעמענ

 יקסניגא ןוא יבכרה ןעוועג יא רידנַאמָאק ואוו ,"רעצביוטס 8 ןופ עּפורג ַא

 סעשטיוועיאטיק ןענערברַאפ וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעייז .רעזייווגעוו

 זיא רע לייוו ,טעװעטַאבעלַאבעג ןבָאה ןשטייד יד ואוו ,קַאטרַאט רעצביוטס

 ,ןרָאװעג טריפעגכרוד טינ סיוא טזייוו ,זיא וואורּפ רעד .ץונוצ ןעמוקעג טוג ייז

 ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,רעיוּפ ַא ןופ תועידי ןעמוקַאב טָאה עּפורג יד לייוו

 .ןלַאפנָא-רענַאזיטרַאּפ רַאפ קרַאטש רעייז ךיז ןטיה יז זַא ,ןשטייד יד

 יקסניגָא ןכלעוו ,שטיוועשזעבור ןופ ןָאיַאר ןיא ךיוא ןדיי ייז ןבָאה טכוזעג

 טָאה ןעמ .ךיז ןטלַאהַאב ייז ואוו ,ןזיוועג טָאה רעױּפ ַא .טוג טנעקעג טָאה

 עשיסור זַא ,טגָאלקעג ךיז ןבָאה ייז .רעצביוטס ךיוא ןענופעג ךיוא ןטרָאד

 יד רַאפ טכַארבעג ןבָאה ייז ,ייז ןקינייּפ ןוא טפָא ןעמוק רענַאזיטרַאּפ

 .ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןופ זייּפש ןוא רעדיילק ןדיי עסעװרָאב ןוא עטעקַאנ

 וצ טיירגעג ךיז טָאה רעגַאל רעד ןעוו ,2 רעבמעטּפעס ןט7 םעד

 וצ ןעמוקעג זיא ,שינערעקרעביא-רעבָאטקָא רעד ןופ גָאטרָאי םעד ןרעייפ

 ,רעצםיוטס רעד .טנגעג יד טלגנירעגמזרַא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד טימ טכַאלש ַא

 רעבָא ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא "ר"תיבפ ןופ רבח ַא ,ןייטשנייו השמ

 ןוא ןטכַאלש ןיא טנכייצעגסיוא רעטעּפש ךיוא ךיז טָאה רע .טלייהעגסיוא
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 רעצביוטס ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,קאבילאג ןופ רעדלעוו יד ןיא ןלַאפעג זיא
 .ןקַאילָאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ יד טימ ףמַאק ןיא

 עקידנגיוורעביא יד בילוצ ,ןטערטּפָא טזומעג רעבָא טָאה רעגַאל רעד
 ןבָאה עדנַאמָאק יד ואוו ,עװעיבַאראוו ןופ רעדלעוו יד וצ ,תוחוכ עשטייד

 -עגוצ טָאה'מ .ןדיי יד ןפדור ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,(?יףטסירק ןעמונעגרעביא
 רעבמעצעד ןיא .רעגנוה ןופ ןטילעג ךיוא טָאה'מ ,רעוועג סָאד ןדיי ייב ןעמונ
 ,ןקַאילַאּפ 100 ןופ עפורג ַא טימ יקילרא דלַאװ ןיא רעבירַא רעגַאל רעד זיא
 יד ןבעגקירוצ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ בַאטש ןופ ןעגנואווצעג טָאה ןעמ עכלעוו
 .רעוועג רעייז ןדיי

 עשטשוּפ רעקַאבילאנ ןיא ןקַאילַאּפ ןופ ןעמוקעגמוא רעצביוטס עּפורג

 -יטרַאּפ ןופ רעטנעצ ןשידיי א ןגעוו ןעגנַאלק ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו
 עטנּפָאװַאב סױרַא ןיהַא ןענייז ,קָאבילאנ ןופ "עשטשופ= רעד ןיא רענַאז
 עקירעביא יד .טייג'מ ןיהואוו טסואוועג טינ ןײלַא ןַאד טָאה'מ? .רעצביוטס
 ןבָאה ףרַאד'מ לייו ,ןעמענסיורַא ןכיג ןיא ןעמוק טגָאזעגוצ רימ ןבָאה

 רעד ןיא ןדיי ךָאנ ןריפנײרַא ןדַאירטָא עשיסור יד ןופ שינעביולרעד ַא
 | | ,?עשטשוּפ

 ןופ רעגַאל ןיא ענעבילברַאפ יד ןעמענרעבירַא ןעגנולעג ןַאד ייז זיא סע
 ןוא קסנימ ןופ ענעפָאלטנַא 200 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ןירָאז דיי רעקסנימ
 .רעצביוטס יד ןופ .מליק 50 ןענופעג ךיז טָאה

 יבכרה טימ שארב קעװַא ןענייז סָאװ רעצביוטס יד זַא ,טלייצרעד ךייר .י
 ןרָאװעג ןלַאפַאב ןענייז ,עשטשוּפ רעקאבילאנ רעד ןיא דַאירטָא סיקסלעב וצ
 ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ ,ןלַאפעג עלַא ןענייז ןוא ?ןקַאילָאּפ עסייוו, עדנרעיול ןופ
 אבוק ,ןייטשנרעב ,ןייטשנייוו השמ ,דָארלעסקַא ,יבכרה ףסוי :ןענופעג
 ןלַאפעג ןוא ליוק רעטצעל רעד זיב טפמעקעג ןבָאה ייז .דנַא .א (=:ןַאמטלַא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,יקסנינא רענעבילבעג"ןבעל רעד טלייצרעה -- ,ןדלעה יו
 רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ןיקלוש םהרבא טימ טימ ןעמַאזצ טעװעטַארעג
 ,ןוז ןקירָאי-16 ןייז ןענופעג גירק ןכָאנ טָאה יקסניגא .טנָארּפ ןפיוא ןלַאפעג
 ,דלַאװ ןיא ,יבצ

 עגַארפ יד טרעטַאמעג טייצ עצנַאג יד; ייז טָאה ,טלייצרעד ךייר ףסוי יו
 -וצ ."ןרעגַאל רעשטיוָאנַארַאב ןוא רענשזעיווס ןופ ןדיי יד ןעיײרפַאב ןגעוו
 ןרעגַאל עקיטרָאד יד ןופ ןדיי יד ןעיײרפַאב ןופ עיצקַא רעד ןיא וויטקַא ןטסניימ
 "ורב ַא ענשזעיווס ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,יקסראסעסאּפ לשרעה : ןעוועג ןענייז
 רעדורב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ייטכאמ לארשי ןוא ,רעגָאװש ןוא רעטסעווש ,רעד
 רעד ןגיואוועגרעביא טָאה ןעגנולדנַאה סיקסרַאסעסַאּפ ןיא; .שטיװָאנַארַאב ןיא
 -עגוצ-עילימַאפ רעד רעביא טנעמָאמ רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלַאנָאיצַאנ
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 טָאה קישטלינש זַא ,ךיוא טביירש רע .רעטנוא ךייר טכיירטש -- ,"טייקנעדנוב
 ןעמעלַא טָאה רענייוו ןוא דַאירטָא ןיא ןדיי ןופ ןעגנערב סָאד טציטשרעטנוא

 רעשידיי ןייז ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ טגָאיעגרעטנוא ןוא טמערַאוװעגרעטנוא
 .(3?המשנ

 ןופ ערעדנַא ןֹוא ייטכאמ .,י ,יקסראסעסאּפ .ה ןענייז 1942 'צעד ףוס

 / טימ ןדיי 21 ןטרָאד ןופ טכַארבעג ןוא שטיוָאנַארַאב ןייק קעװַא דַאירטָא
 : ןעוועג ןענייז ןדיי עטכַארבעג יד ןשיווצ ,ןליוק ןוא רעוועג-ןישַאמ ַא ,ןסקיב 5
 רָאּפ ַא ךיוא ןוא רעצביוטס לָאצ ַא ךיוא יװ ,רענשיוו לדיי ןוא סיל לשטנַא
 2 יד ןגָאלשרעד דַאירטָא םוצ ךיז ןבָאה קיטייצכיילג ,שזדָאל ןופ םיטילּפ
 דַאירטָא םוצ ןענייז רעטעּפש ,קָאמוק ןוא יקציווָאכאל סחנּפ רעשטיווָאנַארַאב
 רעד רעטנורעד ,דלַאװ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלטע ךָאנ ןעמוקעגוצ
 -סיוא טָאה סָאװ ,לַאנעס רעזייל ,שטיוועצנאה ןופ רעקארב ןוא רחוס-דלַאוו
 טרעדילגעגנייא דַאירטָא ןיא ןענייז ןעמַאװצ .טנגעג יד טנעקעג טנכייצעג

 רידנַאמָאק ןוא ?קישטָאימעלוּפ , ןרָאװעג זיא סיל לשנַא .ןדיי 20 ךָאנ ןרָאװעג
 טביירש -- ןדיי ךָאנ ןעגנערב ןופע .עטָאר רעט1 רעד ןיא גנולײטּפָא ןַא ןופ
 ןעוועג ןענייז ןדיי לייוו ... ןרינגיזער טפרַאדעג ל"יוורעד ןעמ טָאה ? ךייר
 רעבעל רעד ףיוא טקריוועג טכעלש ןבָאה ןוא ןעיײדרַאפ וצ ףָאטש רערעווש ַא

 ?רענַאזיטרַאּפ עשידיי-טשינ עכנַאמ ןופ
 ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ,ןרהא רעדורב ןייז ןענופעג ךיוא ןַאד טָאה דמלמ

 ,עינשיוו לדוי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,שטיװָאנַארַאב ןופ טעװעטַארעג ךיז
 -עגמוא רעטעּפש רעבָא ןענייז עלַא .דלַאװ םוצ געוו םעד טנעקעג טָאה סָאװ
 ןופ שטיװָארַאטנַאק זיולב ,ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו ןופ טנעה יד ןופ ןעמוק
 ןענייז עלַא .העידי עכעלקערש יד טכַארבעג ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה עדהזוא
 ,דלַאװ רעקילרָא ןיא ,דַארַאּפ ןשירעטילימ טימ ,הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג
 -רענַאזיטרַאּפ יילרעלכ ןרָאװעג טריפעג ללכב ןענייז דלַאװ ןקיזָאד םענופ
 ןוא ןסלער-ןַאב ןופ ןסיירפיוא ,ןעגנוטסעפ-ייצילָאּפ ףיוא ןלַאפנָא : סעיצקַא

 ,ןשטייד יד ןגעק ןטעברַא-שזַאטָאבַאס ערעדנַא
 יד ןעמענוצפיוא ןעוועג הכוז רעצביוטס יד ןבָאה דלַאװ ןבלעז םעניא

 ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ָאטעג רענשזעווס ןופ הטילּפה תיראש
 ,ןיקסרַאטעסַאּפ ןופ ןַאלּפ ןטסיירד םעד קנַאד ַא ,1943 רַאונַאי



 רענַאל-סטעברַא ןופ ןדיי יד ןופ ןפױלטנַא סָאד

 (ע ׁשֹוע יווס יװַאנ) ענשועיווס ןיא

 ףיוא ,ץביוטס ןופ ,מלק 3 טגיל (ןעשזעיווס-יינ) ענשזעיווס לטעטש סָאד
 ןופ ןדיי יד ןענייז ,שטייד ןופ ןעמוק ןכָאנ .ןעמעינ ןופ טייז רעטייווצ רעד

 סָאװ ,ןעמעינ ןרעביא קירב ןכרוד ןרָאװעג טלײטעגּפָא ענשזעיווס ןוא ץביוטס
 ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ענשזעיווס ןיא ,ןייגוצרעבירַא טביולרעד טינ טָאה'מ
 יד ןסישרעד ןכָאנ ,רעטעּפש .טַאר-ןדוי םענגייא ןַא טימ ,ָאטעג רעדנוזַאב ַא
 -שזעיווס ןיא ָאטעג סָאד טרידיווקיל ןשטייד יד ןבָאה ,"עקיאעפ-סטעברַא-טינש
 -רַאט ןסיורג ןקיטרָאד םעד םורַא ,רעגַאל-סטעברַא ןסיורג ַא ןפַאשעג ןוא ענ
 ,ץערוט לטעטש ןופ ןדיי טצעזַאב ךיוא ןעמ טָאה רעגַאל םעניא ,(לימ-געז) קַאט
 ,ץביוטס ןופ ןדיי ןעוועג ךיוא ןטרָאד ןענייז'ס ,"ןייר-ןדיי; ןרָאװעג זיא סָאװ
 רעגַאל רעד זיא 1941 יװָאנ ןט8 םעד .ךעלטעטש עקימורַא ערעדנַא ןוא רימ
 ,סמערוט-ךַאװ טימ טָארד ןופ םיוצ ַא ןוא רעטערב טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא
 ,ןשטייד ךיוא -- רעטעּפש ןוא רעניַארקוא רעירפ ןטלַאהעג ןבָאה ךַאוװ יד
 לייט ַא ,(:=תושפנ 500 םורַא טרַאּפשרַאפ ןעמ טָאה רעגַאל ןופ חטש ןגנע ןפיוא
 ,יירעלשיט ַא ןיא עברַאעג ןבָאה טיילכַאפ

 -ַאנרָא ךיז טנגוי יד טָאה ,"עקיאעפ-סטעברַא-טינע יד ןופ דרָאמ ןכָאנ
 ןכוז ןוא דנַאטשרעדיװ ַא ןעװענַאלּפ ןעמונעג ןוא טנורגרעטנוא ןיא טריזינ
 יד טָאה ,רעגַאל םעד םורַא םיוצ םעד טלעטשעגפיוא טָאה ןעמ ןעוו .רעוועג
 ןעמ זַא ,ױזַא ןרעוו טיובעג לָאז ןעלגילפ ענייז ןופ רענייא זַא ,ןעזעג טנגוי
 סע ןעוו ,םיוצ םעד ןכערבכרוד ןוא ןעמענרעדנַאנופ טכייל ןענעק םיא לָאז
 קחצי טכַארבעגנײרַא טָאה טַאנַארג טנַאה ןטשרע םעד .קיטיינ ייז טעװ
 -- סקיב עטשרע יד .רענַאזיטרַאּפ סלַא ,ןלַאפעג רעטעּפש זיא סָאװ ,ץיוואצרעּפ
 -ןײרַא סָאד, .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןלַאפעג ךיוא זיא סָאװ ,ןײטשהלָאג ןתנ
 סָאד -- עבלעז סָאד ,ףוס-םי תעירק יװ ,רעווש ןעוועג זיא רעוועג ןעגנערב

 ךיוא רָאנ ,שטייד ןרַאפ זיולב טינ ןטיה טפרַאדעג ךיז טָאה'מ ."םיא ןטלַאהַאב
 ,רעגַאל ןופ טנַאדנעמָאק רעד .דנַאטשרעדיװ ןופ רענגעק עשידיי יד רַאפ
 ייז ביוא ,ןרידיווקיל ןזָאל טינ ייז טעוו רע זַא ,ןדיי יד טדערעגנייא טָאה ,ןוקא
 רעד ןשיווצ ךיוא תועד יקולח ןעוועג .קיאור ןציז ןוא קיסיילפ ןטעברַא ןלעוו
 טינ ןוא ןפיױלטנַא ףרַאד ןעמ זַא ,טהנעטעג ןבָאה עקינייא --- ,אפוג טנגוי
 ןעמ טעװ שרעדנַא לייו ,ענעבילבעגרעביא יד ןופ לרוג ןגעוו ןטכַארט
 ףיוא ןטרַאװ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא .ןליּפשרַאפ ןצנַאגניא
 ןיא ןפױלטנַא ןוא רעוועג טימ ןטערטסױרַא ןוא טנעמָאמ ןקידנדײשטנַא ןַא
 -עגוצ ןעמ זיא ,ןליוק ןוא רעוועג קיטש 12 ַא טַאהעג ןיוש טָאה'מ ןעוו .דלַאוװ
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 ,רעוועג ןטימ ךיז ןצונַאב ןענָאק לָאז רעדעי ידכ ,ןעגנוביא ןכַאמ וצ ןטָארט
 רַאפ ארומ סיוא .רעוועג ןױוַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא ןורי-יקסבלסוי
 ןיא ןבָארגַאב רעוועג סָאד ןעמ טָאה ,דנַאטשרעדיװ ןופ רענגעק עשידיי יד
 טָאה ןעגנוביא יד טימ .רעלעק םענעזָאלרַאפ ַא ןיא ,ףיט רעטעמ 2 בורג ַא
 ,יײמֹרַא רעשיליוּפ רעד ןופ טַאדלָאס .וועג ַא ,ןייטשּפע לאומש טריפעגנָא
 ,1929 רָאי ןופ גירק ןשטייד-שיליוּפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ

 ךיז ןבָאה ,רעוועג םעד ןגעוו טסואוורעד רעגַאל ןיא ךיז טָאה'מ ןעוו
 ךיוא רעטנורעד -- ,דנַאטשרעדיװ ןופ רענגעק יד דצמ ןעגנואָארד טרעהרעד
 ןופ רענייא .געלשעג ַא וצ לָאמ ןייא ןעמוקעג וליפַא זיא סע { ןדלעה-טסיופ
 טָארדעג םיא טָאה'מ ןוא רעלעק ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןדלעה-טסיופ יד
 -- עידעגַארט יד ןעוועג זיא סיורג יווש .ןגייווש לָאז רע זַא ,רעוועג טימ

 ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא ןבָאה עדייב רימ זַא -- ןורי-יקסבלסוי טביירש
 טערעזדנוא ייס ,רימ ייס םערָאװ . , .לרוג רעזדנוא ןופ טייקרעטיב רעד רעביא
 ןענייז סע םישעמ סנעמעוו קידנסיװ טינ ,שואי ךותמ טעברַאעג ןבָאה רענגעק
 ,"טרעווסנשטניוו ןוא טכערעג

 ןליפַא טָאה'מ ,טעברַא רעייז טקרַאטשרַאפ רעבָא ןבָאה רענגעק יד; -
 רעדָא ,ןפילטנַא ןענעק טינ ןלָאז רימ ידכ ,טכַאניב ךַאװ ןטלַאה ןעמונעג

 ןעוו ,לַאפ ַא ןליפַא ןעוועג ."טעברַא-דרערעטנוא רעזדנוא ןריפסיוא ללכב
 "ידיי רעד ,לקיטרַא ןופ רעכיירש םייב רעוועג סָאד ןעמענוצ טוואורּפעג טָאה'מ
 ,ןַאמכייר ןמלק ,שזדָאל ןופ טילּפ רענולק ַא ,רעגַאל ןופ טנַאדנעמָאק רעש

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהַאב זיא סקיב יד ןוא ,ןייגעצ ךיז לָאז'מ ,ןסייהעג רעבָא טָאה
 ,שינעטלעהַאב רעטייווצ ַא

 ,יירעלשיט רעד ןיא טעברַאעג טָאה טנגוי רעשירעפמעק רעד ןופ בור'ס
 ,עקירעביא יד וצ יוװ ,רעסעב ןגיױצַאב ךיז טכַאמ יד טָאה סרעלָאטס יד וצ
 ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,םירוביג, עקיזָאד יד ןעמעוו ףיוא ,רעטעברַא-קַאטרַאט יד
 -קַאטרַאט יד ייב .חוכ רעייז ןגייצ טַאהעג ביל ןבָאה ,"טנָארפ ןשיסור ןופ
 טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ץביוטס ןופ ןדיי טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז ןטעברַא
 ענשזעיווס ןיא טָאה'מ .עיצַאדיוװקיל רעקיטרָאד רעד ןגעוו ןסורג עקירעיורט
 ךיוא זיא ןַאד .ץביוטס ןיא ָאטעג ןקידנענערב ןופ ןעמַאלפ יד ןעזעג ךיוא
 ןופ רעדורב ,יקסראסעסאּפ ןועמש רעכעלטנגוי רעד ענשזעיווס ןייק ןפָאלטנַא
 רעד ןיא ןטלַאהַאב ןענַאמטײר ןופ ףליה רעד טימ טָאװמ ןעמעוו ,ןשרעה
 ,(לארשי ןיא טציא טניואוו ןועמש) יירעלשיט

 רעגַאל ןיא ןענייז ,ַאטנַאמ לרעב םענעפָאלטנַא ןופ תודע-תיבג רעד טיול
 עכעלטע טָאהעג טָאה עדעי ,ןפיול וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג 2 ןעוועג
 ,טרַאװעג ןוא רענַאזיטרַאּפ טימ טקַאטנָאק ַא טַאהעג טָאה עּפורג ןייא .ןסקיב
 םירבח 2 טקישעג יז טָאה קעווצ םעד וצ ,ןסיורד ןופ ןעיײרפַאב ייז ןלָאז יז זַא
 עּפורג עטייווצ ַא ,ןדנואוושרַאפ זָאלרוּפש ןענייז יז רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ
 ,ךיז ןעװעטַאר וצ ןעגנואימַאב עקידנעטשטסבלעז ,ענענייא טכַאמעג טָאה
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 ןבָארג ןײגסױרַא ןענעק לָאז ןעמ זַא ,ןשטייד ןפיוקרעטנוא .ב .צ ,טגעלפימ
 עּפורג עטירד ַא .ןפיולטנַא ןטרָאד ןופ ןענעק וצ ידכ ,דלעפ ןיא לפָאטרַאק

 ,(??לענוט ַא ןבָארג ןביױהעגנָא טָאה

 ,יקסראסעסאפ שרעה זַא ,ןעגנַאגרעד ןענייז טנורגרעטנוא ןופ רעריפ יד
 סיקשטליג ןיא ךיז טניפעג ןוא ץביוטס רעקידתונכש רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ
 -רעד ַא ןעמוקַאב טָאה ,עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ סווָאלַאּפָאטסעש ןופ דַאירטָא
 ןטרָאד תויה -- ,רעגַאל רענשזעיווס ןופ ןדיי יד ןעװעטַאר ןייג וצ שינביול
 ,טנגוי עטנּפָאװַאב ַא ךיז טניפעג

 רענַאזיטרַאּפ רעצביוטס 11 ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה יקסרַאסעסַאּפ
 ןופ .ענשזעיווס ןופ ימלק 12 ,עיאלעראגאפ ףרָאד ןזיב ןעגנַאגרעד זיא ןוא
 רעגָאװש ןייז וצ עלעטעצ ַא סורט רעיוּפ ןכרוד טקישעגרעביא רע טָאה ןטרָאד
 ןופ ,רעגַאל ןופ ןדיי יד ףיוא טרַאװ רע זַא ,ענשזעיווס ןיא ץיווָאטאלז ןועמש
 קעוװַא ןילַא יקסרַאסעסַאּפ זיא ןַאד .ןעמוקעג טינ רענייק רעבָא זיא רעגַאל
 עקיזָאד יד ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק ןלעװ ענשזעיווש יאצוי יד; .ענשזעיווש ןייק
 -ָאק ,רובג רעייז --- ,ןורי-יקסבלסוי טביירש -- טלַאטשעג ערַאברעדנואוו
 ןענייז ,םיא קנַאד ַא סָאװ ..,ל"ז יקסרַאסעסאּפ יבצ ,רעיײרפַאב ןוא רידנַאמ
 ,?ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעמוקעגנָא ענעגנַאפעג-רעגַאװה 0

 ,1943 ינַאי ןטס29 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא רעגַאל ןופ ךיז ןסײרסױרַא סָאד
 ןטילש ַא ףיוא ,רעיוּפ סלַא ןָאטעגנָא ,ןרָאפעגנײרַא םעד רַאפ זיא יקסראסעסַאּפ
 -רעטנוא רע טָאה ןַאמכַאװ םעד .רעטערב ןפיוק וצ טשרמולכ ,קַאטרַאט ןיא
 זיא יקסראסעסאּפ ,ןפנַארב ןוא (סטעפ-ריזח) "קעּפשא ָאליק ַא טימ טפיוקעג
 -רעיוּפ םעד ןעמונעגּפָארַא ,טַאטשרַאוװ-רעילָאטס םעד ןיא ןיירַא ךָאנרעד
 ןעמעלַא טימ טעברַאעג גָאט ןצנַאג ַא ןוא ןטעטַאלעג ַא ןָאטעגנָא ,שובלמ

 ןיא ןעמוקעגקירוצ ,עיטרַאּפ-סטעברַא רעצנַאג רעד טימ ,רע זיא ,טנװָא ןיא
 לָאז'מ זַא ףגָאנָא ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןייג ןלױפַאב טָאה רע .רעגַאל
 ,ןפױלטנַא ןטיירג ךיז

 טָאה ןעמ .שרדמ-תיב ןרעטניה ןרָאװעג ןכָארבעגסױא זיא םיוצ רעד
 ,ךיז ןעמערַאװאוצנָא ידכ ,םערוט ןופ ּפָארַא זיא ךַאװ יד ןעוו ,ןפיול ןזָאלעג ךיז
 ןזָאלעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .ןגעק ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ךיוא ןענייז ןפָאלעג
 רעבירעד ןבָאה ענעפָאלטנַא יד .סעטעקַאר טימ ןגעוו יד קידנטכױלַאב ןפולכָאנ
 ךיז ןבָאה 80 .ןגעוו עקיטייז טימ ןפיול ןוא ןּפורג ןיא ןלייטעצ טזומעג ךיז

 ןבָאה סָאװ ,יד .ןסָאשרעד ןרָאװעג ןגרָאמ ףיוא ןענייז ןוא קירוצ טרעקעגמוא
 -ַאזיטרַאּפ םוצ םיא טימ ןעמוקעגנָא ןענייז ,ןיקסרַאסעסַאּפ ןבעל ןטלַאהעג ךיז
 ,קישטליג .ל ,דיי רעילוּפאק ןטימ שארב ,ווָאקושז ןופ .נ .א דַאירטָא-רענ

 ןענייז רעגַאל ןופ זַא ,טלייצרעד ץיבוקלצ לארשי רעטעװעטַארעג רעד
 ןפיוא ייז לָאז ןעמ ידכ ,רעכעלייל עסייוו ןיא טדיילקעג ,ןשטנעמ 220 קעוװַא
 ןענַאװ זיב ,ינק יד זיב יינש ןיא ןעגנַאגעג ןענייז רימש .ןענעקרעד טינ יינש
 רעד ןיא ןרָאטקעשזָארּפ יד ןעזעג ןבָאה רימ .לטעטש ןופ סױרַא ןענייז רימ
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 ןבָאה ייז לייוו טגַאװעג טינ ןשטייד יד ןבָאה זדנוא ןגָאיכָאנ רעבָא רעטצניפ
 ,(?5"רעוװעג ליפ ןבָאה רימ זַא ,טניימעג

 ךרוד ןרָאװעג טננעגַאב לטעטש ןופ .מלק 8 ןענייז ענעפָאלטנַא יד

 ןבָאה סָאװ ,קצעלק ןוא שזיווסעינ ,ץביוטס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי עּפורג ַא
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןרופ 20 ףיוא עטכַאװשעגּפָא ןוא עקנַארק יד ןעמונעגפיורַא
 סיקסלעב ןיא קעװַא ןענייז םירבח 70 .ףרָאד ןופ םירעיוּפ יד ייב ןעמונעג
 .עשטשוּפ סרעקאבילַאנ רעד ןיא ,רעגַאל

 ןיא טנכייצרַאפ דַאירטָא סיקשטליג ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ךייר .י
 טנייהק זַא ,1943 'נַאי ןט2 ןופ עטַאד רעד רעטנוא ,"ןעמַאלפ ןיא דלַאוש ךוב
 רעטנורעד ,ןַאמ 135 רעגַאל רענשזעיווש ןופ דַאירטָא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז
 ,(5?"רעגָאװש ןוא רעטסעווש ,לרעדורב סיקסראסעסאּפ

 "ושז/ ןופ קישטליג  רךידנַאמָאק ןופ רעטערטרַאפ ,שיפ השמ
 רענשזעיוס ענעמוקעגנָא יד וצ רעטָאפ ַא יװ ןעוועג זיא ,דַאירטָא-"ווָאק
 רעשיניצידעמ ןוא גנודיילק ,גנוזײּפשַאב רעיז רַאפ טגרָאזעג טָאה רע .ןדיי
 יד ךיוא דַאירטָא ןיא ןטלַאהעגסיױוא םישדח 3 ןעמ טָאה ,םיא קנַאד ַא ,ףליה
 ןדיי ףמַאק םוצ עקיאעפ-טינ

 ןדיי יד ןעײרפַאב וצ ןַאלּט סיקסרַאסעסַאּפ זיא ,טרימרָאפניא ךייר יו
 -עגלַא םעד טימ תוכייש ןיא ןענַאטשטנַא ענשזעיווס ןיא רעגַאל-סטעברַא ןופ
 -סייוו רעד יבגל גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןַאלּפ-עיצַאזיליבָאמ םעניימ
 -שטייד ןייק ןרעוו טקישעגסױרַא ןופ ,יז ןטיהרַאפ וצ ידכ .טנגוי רעשיסור
 ןריזיליבָאמ ןַאד ןביוהעגנָא גנוריפנָא-רענַאזיטרַאּפ יד טָאה ,טעברַא ףיוא דנַאל
 -"ןוָאקושז, ןופ רידנַאמָאק ,קישטליג .ןעייר עריא ןיא טנגוי עשיסורסייוו יד
 ;ןדיי יבגל ךיוא לעפַאב-עיצַאזיליבָאמ םעד ןדנעװנָא ןסָאלשַאב טָאה דַאירטָא
 "שזעיווס ןופ ןדיי יד ןעגנערב סָאד לעוטקַא ןרָאװעג זיא טימרעד תוכייש ןיא
 ,דַאירטָא ןשידיי סקישטליג וצ רעגַאל רענ

 ןטעװעטַארעג ןופ גנולייצרעד יד טינ רעבָא טמיטש עיסרעוו סכייר טימ
 דַאירטָא סקישטליג ןיא ןעמוקעג זיא יקסרַאסעסַאּפ ןעוו זַא ,(+?דמלמ רזעילא
 -נעיירש ,טשטַאּפעג םיא קישטליג טָאה ,ענשזעיווס ןופ עטעװעטַארעג יד טימ

 תעב ,רעועג ןָא ןשטנעמ םיא וצ ןעגנערב טגנַאװעג רע טָאה ױזַא יו ,קיד
 ,טרעפטנעעג יקסרַאסעסַאּפ טָאה םעד ףיוא .ןָאט וצ טינ סע ,טנרָאװעג טָאה רע
 ןלעװ ןוא דלָאג ןבָאה עטכַארבעג יד זַא ןוא טכילפ ןייז טליפרעד טָאה רע זַא
 עטריזיליבָאמ יד ןופ זַא ,ןָא ךיוא טזייוו ךייר .רעוועג ןעמוקַאב םעד רַאפ
 יד ןפַאשעג ךיילג ןעמ טָאה ,רעוועג ןָא ןעמוקעג ךיוא ןענייז סָאװ ,ןסורסייוו
 רעד ןופ רַאסימָאק ,ווָאזאראמ טָאה רעטעּפש ךיוא .דַאירטָא ןיא עטָאר עט4
 "רעגערט/ ןייק ןסורסייוו עטנפָאװַאב-טינ יד ןופ ןכַאמ טלָאוװעג טינ ,עדַאגירב
 טלָאװעג ָאי סע טָאה סע םגה ,רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ טפַארק-ספליה ןוא
 ןופ ןקיטייזַאב וצ ייז ולימא קידנעָארד ,ןדיי עטנּפָאװַאב-טינ יד ןופ ןכַאמ
 ןוא רענעלּפ יד טלעטשעגנגעק שיגרענע רעבָא ךיז טָאה קישטליג .דַאירטָא
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 ,(בפרענעטלַאהעגנייא ןייז טזומעג ךיז טָאה רע זַא ,ןוװַאזָארָאמ טגָאזעגנײרַא ױזַא
 ןבעל שינעטלעהַאב ַא ןופ רעוועג ןעגנערב סױרַא ךיֹוא ןענייז רענשזעיווס יד

 עקינייא ,*עיצַארעּפָאא רעד ןיא ןעוועג חילצמ טָאה יקסרַאסעסַאּפ ןוא ןעמעינ
 עטָאר רעטייווצ רעד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעננייא ןַאד ןענייז רענשזעיווס יד ןופ
 -ַאב א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עקירעביא יד ןופ דַאירטָא ןשידיי סקישטליג ןופ
 ,ןייטשּפע .ש טימ שארב ,עטָאר עטירד ,ערעדנוז

 סָאװ ,ןטייקירעווש עסיורג יד ןופ םיטרּפ ךוב ןייז ןיא טגנערב ךייר .י
 עטַאד רעד רעטנוא .רעוועג ךיז ןפַאשרַאפ םייב טַאהעג ןבָאה רענשזעיווס יד
 ןענייז רענשזעיווס 18 ןופ ןּפורג 2 זַא ,רֶע טלייצרעד 1942 'בעפ ןט18 ןופ

 שארב ,עטייווצ יד ,ןיקסרַאסעסַאּפ טימ שארב ענייא -- ,רעוועג ןגירק סױרַא
 רָאטַאיציניא רעד .טנּפָאװַאב ןעוועג ןענייז עטשרע יד זיולב .אזאמ רזוע טימ
 רַאסימָאק רעד ןעוועג זיא רעוועג ןעמוקַאב וצ ןדיי עטנפָאװַאבמוא ןקיש ןופ
 -ַאב טינ לסיב ַא ןופ ןרעוװ וצ רוטּפ ןעוועג זיא ליצ-רקיע ןייז; .ווָאזָארָאמ
 רעד ןוא קיליויירפ ןעגנַאגעג טינ זיא עפורג סָאזַאמ ."ןדיי עטנפָאװ
 ןיהואוו ,סערדַא ןוא ןַאלּפ םוש ןייק טימ טגרָאזַאב טינ וליּפַא טָאה בַאטש
 ןופ סעיצַאקיפילַאװק ןייק טַאהעג טינ ךיוא טָאה אפוג אזאמ ,ןייג וצ
 ןופ ןוא קיליוויירפ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עּפורג סיקסרַאסעסַאּפ .רידנַאמָאק ַא

 ;סערדַא ןוא ןַאלּפ ןקיטרַאפ ַא טימ ,ןָאטעג סע טָאה ,וויטַאיציניא רענעגייא
 קידנעייז ,ןסור יד ןבָאה ,ענשזעיווס ןבעל ,ןעמעינ ןיא זַא ,טסאווועג ןבָאה יז
 ,רעוועג לָאצ עסיורג ַא ןפרָאװעגנײרַא ,ןשטייד ךרוח טלגנירעגמורַא

 ךיוא טָאה סע רעכלעוו וצ ,עּפורג-"וועיאפאשט רעד ןופ בַאטש רעד
 ,םזיטימעסיטנַא לסיב שּפיה ַא ןופ ןטילעג ןבָאה ,דַאירטָא סקישטליג טרעהעג
 ןלַאפעגנייא טינ ןיא בָאטש םעד זַא ,ןָא ייברעד טזייוו רע .ךייר טביירש --
 זיא סָאװ ,דַאירטָא ןופ עטָאר עט4 ,עטנפואווַאבמוא יד רעוועג ןכוז ןקיש וצ
 ,(??ןָאיַאר רעילופַאק ןופ םירעיוּפ ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאד

 ןוא ןבַאגפיוא עסיורג טריפעגכרוד ללכב טָאה עּפורג סיקסראסעסַאּפ
 -יורג ַא , סלַא --- ןורי-יקסבלסוי טביירש --- ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןיילַא רע
 טנַאקַאב םיא ןבָאה סעיצַארעּפָא ענייז ,?רידנַאמָאק רעדנפמעק ןוא רעס
 ןוא טצעשעג םיא ןבָאה םירעיוּפ יד ךיוא .הביבס רעצנַאג רעד ןיא טכַאמעג
 ,דחפ ַא ןפרָאװעגנָא רע טָאה םיאנוש-ןדיי יד ףיוא ןוא טעטכַאעג
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 יקסרַאטעסַאּפ .ח ןופ םוקמוא רעשיגַארט רעד

 עדנעגלָאפ ןעמוקַאב ךייר .י טָאה ,ןיקסרַאטעסַאּפ ןופ םוקמוא ןשיגַארט ןגעוו
 ,שטיװָאקרַאמ יורפ ,עזַאגירב סוואבודאזירג ןופ ?קורטילָאּפ, ןופ םיטרּפ

 ,סעבַאגפיוא יד טריפעגסיוא דנצנעלג ןבָאה עּפורג ןייז טימ יקסרַאסעסַאּפ
 ןיא רעוועג גונעג טרעבָארעד ןבָאה ייז .ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ייז ןענייז סָאװ
 טלייצרעד ךייר .טנגעג רעילופאק ןיא ?גנוקינייארַאפש רעד ייב ןטלַאהעג ךיז
 -כעלמענעגנאמוא ךס ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה יקסרַאסעסַאּפ זַא ,רעירפ ךָאנ
 ייב ןבָאה ןיז-ילכ םענייש ןקיזָאד םעד .טעלָאטסיּפ ןשטייד ןייז בילוצ ,ןטייק

 טָאה טצישעג ,ווָאסואָאלענ ,ווָאזָארָאמ ,ָאקנעפאטָאפ ןעמענוצ טלָאװעג םיא

 -ַאק ןופ רידנַאמָאק רעשיטימעסיטנַא-שינַאגילוכ ַא .קישטליג ןעמעלַא ןגעק םיא
 ,גנואָארד ןייז טריפעגסיוא רעבָא טָאה ,ָאקנעשטאנא ,"גנוקינייארַאפ, סעטסוּפ
 ןרעייט םעד םורַא ױזַא "ןברָאװרעד, ךעלדנע ןוא ןיקסראסעסאפ ןסָאשרעד
 ,טעלָאטסיּפ

 טָאה'ס ןוא ,גנושרָאפסױא ןַא ןרָאװעג טריפרַאפ זיא ןָאקעשטאנא ןגעק

 ,רידנַאמָאק-עדַאגירב רעד רעבָא .ןסיש םיא לָאז ןעמ וַא ,םעד ייב ןטלַאהעג
 .(+?טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה ,אקנעמערעי

 ןיא תונורכז עטנָאמרעד-ןביוא ענייז ןיא טלייצרעד דמלמ רזעילא
 ףעש-ייצילַאּפ רעירפ ןעוועג זיא ָאקנעשטאנא זַא ,"אניורבסו ץביוטס רפסש

 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ענשזעיווס ןופ ןפָאלטנַא זיא ןוא ָאטעג ןופ רעטיה ןוא
 ןסָאשרעד םיא טָאה ןוא ןיקסראסעסאּפ ףיוא סעכ ַא ןגָארטעג טָאה ָאקנעשטאנא
 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ טעטירַאלוּפָאּפ רעסיורג ןייז וצ האנק סיוא ךיוא

 "רעמ םעד ןגעק עגַאלקנָא יד טיינַאב םירבח סיקסראסעסאּפ ןבָאה ,גירק ןכָאנ
 ,םיצורית יילרעלכ טימ ןרָאװעג ןגיוושרַאפ זיא ןינע רעד רעבָא ,רעד

 -עסאּפ ןגעוו תונורכז עטנָאמרעד ענייז ןיא טביירש ןורי-יקסבלסוי ףיוא

 ןבָאה םירבח סיקסרַאסעסָאּפ זַא ,טלייצרעד רע .םוקמוא ןשיגַארט סיקסראס
 ןשירעטילימ ַא טימ ןעוועג רבוק ייז ןוא ףוג ןייז ןופ ךעלטשער יד ןענופעג
 ,עילופאק ןבעל ,יצשיוויוו ףרָאד םייב תורבקה-תיב ןשינַאזיטרַאּפ ןפיוא דַארַאּפ

 ,תמיק ןרק ןֹופ ךוב םענעדלָאג ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ ךיוא זיא יקסראסעסאפ

 סָאװ ,קילָאנַא עינעה ,רעטסעוװש ןייז ןרָאװעג ןבעגעג זיא טַאקיפיטרעס רעד
 טציא ךיז טניפעג ןוא ןיקטרָאסעסאפ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ןברוח ןתעב זיא

 ,לארשי ןיא

 א

 טמיטשַאב עטָאר רעטשרע רעד ןופ רידנַאמָאק סלַא זיא 1942 ביײהנָא
 רעטערטרַאפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןשיפ טָאטשנא ,שטיװָאלזָאק רָאיַאמ ןרָאװעג
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 ?קיורטילָאּפ; ןרָאװעג זיא רענייוו .םינינע עכעלטּפַאשטריװ רַאפ ןקישטליג ןופ
 -ָאטָאפ ןעמונעגרעביא טָאה טמַא ןקידרעירפ ןייז ןוא .עטָאר רעט2 רעד ןופ
 ,?ןלזג-דלַאװ ַא ןופ םינּפ ַא טימש ןױשרַאּפ ַא ,ָאקנעּפ

 ןיא 3 --- ,סעדַאגירב ןיא ןרָאװעג טרימרָאּפ ןַאד ןענייז ןדַאירטָא עלַא

 -ַאגירב-"װעיַאּפַאשטש רעד ןיא ןיײרַא זיא דַאירטָא רעשידיי רעד .עדַאגירב ַא
 זיא רידנַאמָאק .ןדַאירטָא סוָאלָאּפאטסעש ןוא סוועיַאנוד טימ ןעמַאזוצ ,עד
 ,ווָאלַאּפָאטסעש --- ןרָאװעג

 ןייק ןגױלפעגּפָא זיא ןוא רעגַאל םעד ןזָאלרַאפ טָאה ַאטסוּפַאק .נעג ןעוו
 ןופ ןביירטרַאפ וצ ןסָאלשַאב ווָאזָארָאמ רַאסימָאק רעיינ רעד טָאה ,עװקסָאמ
 ןופ ,מלק 4 -- ,"ריביסע ןייק ייז ןקישרַאפ ןוא תוחּפשמ טימ ןדיי דַאירטָא
 -סעש .דַאירטָא ןופ סעילימַאפ ענעבירטרַאפ יד טצעזַאב טָאה'מ ואוו ,רעגַאל
 רעד .םישעמ ענייז עלַא ןיא ןווָאזָארָאמ טציטשרעטנוא טָאה ןוָאלַאּפָאט
 ַא טריפעג ןוא טנדרָאעגניא טכעלש טינ ןעוועג ללכב רעבָא זיא דַאירטָא
 -סיוא ןוא ןטקודָארּפ טכַארבעג ,ךַאװ ןטלַאהעג : ןבעל-רענַאזיטרַאּפ לַאמרָאנ
 ,סעיסימ-סגירק ןוא ןתוחילש ענעדישרַאפ טריפעג

 בילוצ ןרָאװעג טרימרַאלַא דלַאװ רעד זיא 1943 רַאורבעפ ןט10 םעד
 ןייז ןופ טרירעג ךיז טָאה רעגַאל רעד ןוא עװַאלבָא רעשטייד רעדנעָארד ַא
 ףסיורג ןיא ,ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ ןרעדנַאװ ןבױהעגנָא ןַאד טייז ןוא טרָא
 ,תוריזג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,הרצ תעב ךעלנייוועג יוװ .ןעיינש ןוא טסערפ
 ןלָאז טייל עטלַא זַא ,טנדרָארַאפ טָאה ווָאסואָאלעיב רעגַאל ןופ רעריפנָא רעד
 לארשי רעפמעק רעטסיירד רעד .?רעגַאל-רעגריבא ַא ןיא ןרעוו טלייטעגסיוא
 ךיא ןוא לאכימ רעדורב ןרעטלע ןייז ןזָאלרַאפ טלָאװעג טינ טָאה ײטכַאמ
 | ,ןדנואוושרַאפ ןרוּפש ערעייז ןענייז ןַאד טייז ,םיא טימ ןעגנַאגעגטימ

 רעזייל טימ שארב ,ןָאזרעּפ 15 ןופ עּפורג ַא ןגעוו ךיוא טלייצרעד ךייר
 טנגעג ןיא 1942 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,קצעלק ןופ לַאגעס
 ,דַאירטָא סקישטליג טימ טקַאטנַאק םעד ןרָאלרַאפ טָאה ןוא ,שטיוָאנַארַאב ןופ
 רע ואוו ,רעדלעוװ רעקישימ יד ןיא עּפורג יד טריפעגקעװַא ןַאד טָאה לַאגעס
 ךיז טָאה לָאמ עקינייא .גנורעקלעּפַאב רעד ןשיווצ טניירפ ךס ַא טַאהעג טָאה
 סױרַא ןענייז ייז עכלעווא ןופ ,סעיצַאוטיס עשיטירק ןיא ןענופעג עּפורג יד
 עבלעז יד ןיא ."גנולדנַאה רעגולק ןוא טײקטנַאװעג קנַאד ַא רָאנ ,עקידעבעל
 רעצנַאג רעד ןענופעג רעטעּפש עפורג עקיזָאד יד טָאה רעדלעוו רעקישימ
 ,ןעגנורעדנַאװ ענייז ףיוא ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ,דַאירטָא
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 ןרידנַאמָאק עשיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק רעשינרענע טקישטליג

 ןענייז סע ןוא ןווָאזָארָאמ ןלעטשנגַעק שיגרענע ךיז טגעלפ קישטליג
 .עװטסלַאשטַאנ רעקירעביא רעד ןוא םיא ןשייװצ ןטקילפנָאק עטּפָא ןעמוקעגרָאפ

 זיא ןגעווטסעדנופ .ןַאלּפ-ןלזג ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךעלדנע ךיז טָאה ווָאזָארָאמ

 ןוא עכעלטע זיב 10 ןופ *רעגַאל ןליוויצ; םעד ןרעסערגרַאפ וצ ןעגנולעג םיא
 עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןדיי טימ ,רקיע רעד ,ןָאזרעּפ 0

 -ערגרַאפ רעטעּפש זיא דעגַאל רעגריב רעד .רענַאזיטרַאּפ-"סעצניקרַאשזש

 ןעוועג זיא עגַאל סנעמעוו ,םינקז ןוא רעדניק ,ןעיורפ ךרוד ןרָאװעג טרעס

 ןרעטנוא ,טזומעג טָאה עדַאגירב-"װעיַאּפַאשט , יד טלייוו ,שיגַארט רָאג זיב
 ןייא ןופ טגעװַאב ךיז טָאה ןוא טרָא ריא ןטייב רדסכ ןשטייד יד ןופ קורד

 ללבב וליפַא טנדרָארַאפ ווָאזָארָאמ טָאה לירּפַא ןיא .ןרעדנַא םוצ דלַאװ

 עטנפָאװַאב יד ןופ רעטיײו .מלק 8 "רעגַאל-עילימַאפש םעד ןריפוצקעווַא

 .ןפלָאהעג טינ ןיוש טָאה ץנעוורעטניא סקישטליג ןוא ןדַאירטָא
 טינ ןבָאה --- ךייר .י טביירש --- "רעגַאל-רעגריב,, ןופ ןשטנעמ יד ..,

 ןוא טעברַאעג רעווש טָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד .םניחב ןסעגעג
 ןבָאה רעגַאל ןיא .רענַאזיטרַאּפ עקימורַא יד רַאפ ןעוועג ךעלצונ טימרעד

 -רעטסוש ןוא -רעדיינש ַא ךיוא יו ,יירעקעב ַא ,ײרעברַאג ַא : ןענופעג ךיז
 ןדַאירטָא עכנַאמ רַאפ טשרואוו טכַאמעג ךיוא טרָאד טָאה'מ .,ןטַאטשרַאװ

 רעד ןוא רעגַאל ןשיווצ םינינע עלַא טקידיילרעד טָאה סָאװ ,רעינשיוו לדיי

 .ןַאזיטרַאּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ,ןרָאי ןיא שטנעמ ַא שטָאכ ,עדַאגירב

 רעינשיוו ןוא עדַאנירב רעד ןופ ןטקודָארּפ קינייװ ןעמוקַאב טָאה רעגַאל רעד

 ,(=!ןטקודָארּפ טימ ןגרָאזַאב ןענָאק ןילַא ךיז לָאז רעגַאל רעד זַא ,ןעזעג טָאה

 רעדלעוו יד ןיא רעבירַא זיא דַאירטָא רעד ןעוו ,1943 טסוגיױא גנַאפנָא

 -אראב טימ רידנַאמָאק סלַא ,ןרָאװעג ןטיברַאפ קישטליג זיא ,עציטעיווש םורַא
 ,קיטפַאהרַאװ רעינישזניא ,דיי רעד טגלָאפעגכָאנ טָאה סע ןעמעוו ,ןװָאנ

 רעשטיווָאנַארַאב יד ןופ רעגַאל רעד ןענופעג ךיז טָאה רעטייוו .מלק 2

 ןוא רעוװעג שטייד ליפ ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעמינָאלס ןּוא
 עקיזָאד יד .רענַאזיטרַאּפ עטוג ןוא ןשטנעמ עשיגרענע ךיז ןשיווצ טַאהעג
 ןבָאה סָאװ ,"סעצניקראשזע יד ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב הליחתכל ןענייז ןדיי

 שטנעמ ַא ,יקסווָאלרָא רענעמוקעגנָא רעד רעבָא .רעוועג טוג רעייז טביורעגוצ
 -רַאשש יד טנרָאװעג טָאה ,ןליוו םענרעזייא ןוא רעטקַארַאכ ןטסעפ ַא טימ
 ןיא ןדיי לייט ַא טריטּפָאדַא ךיוא טָאה ןוא רעוועג סָאד ןבעגוצּפָא "סעצניק

 ,עווקסָאמ ןייק ןרָאװעג ןפורעגקירוצ רעבָא זיא יקסוװָאלרָא .דַאירטָא ןייז
 .?עיצקַא? ןַא תעב טנַאה ַא ןרילרַאפ ןכָאנ
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 יד ןופ רעירפ ךָאנ ןרָאװעג טנערברַאפ זיא אציטעיווש ףרָאד סָאד
 ץוש רעד רעטנוא ,סעקנַאילמעז ןיא טבעלעג ןבָאה םירעיוּפ יד ןוא ןשטייד
 רעייז ןופ ליפ טלייצרעד ןבָאה רעשטיוװָאנַארַאב יד .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ
 ,טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ ןופ גנוטלַאה רעד ןוא עיגָאלָאריטרַאמ רעכייר
 ,ןעגנָאהעג ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ,ןָאסקיזיא

 ןופ ןענַאלּפָארע ןעמוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה 1943 רעבמעווָאנ שדוח ןיא
 .שזַאגַאב ןוא ןטנַאסעד טימ ,דנַאלסור ןופ טסייה סָאד ,"דרע רעסיורגע רעד
 םייב --- ,טעברַא ליפ ןעוועג זיא סעקינטנַאסעד יד ןופ ןעמוקנָא םעד םורַא
 רעביא םענעפרָאװעצ םעד ןכוזפיוא ,ןכַאװַאב ,ןרעייפ-לַאנגיס ןלעטשנייא
 דַאירטָא ןיא ןענייז 1944 גנילירפ ןיא .לג .ד .א שזַאגַאב םיחטש עסיורג
 ,עוועשטידלאק ןיא רעגַאל ןופ עטעװעטַארעג ,ןדיי 96 יד ןופ לייט ַא ןעמוקעגנָא
 וצ קעװַא ןוא טרעטיברַאפ ןעוועג ןענייז ייז -- שטיוװָאנַארַאב ןופ 'מלק 5
 יז טָאה'מ ואוו ,עשטשוּפ רעקָאבילאנ רעד ןיא רעגַאל ןשידיי סיקסלעב
 ,(רעטייוו לטיּפַאק ןרעדנוזַאב םעד ןגעוו עז) (+?ןעמונעגנָא

 ןענייז סָאװ ,רעגַאל -רעגריב ןופ ןדיי יד טכוזעגפיוא טָאה קישטליג
 עלַא ךיוא ןוא ,דלַאװ רעקנַאשטָארָאמ ןיא רקפה ףיוא ןרָאװעג ןזָאלעגרעביא
 טריזינַאגרָא ןוא דַאירטָא ןופ ןרָאװעג טגָאירַאפ ןענייז סָאװ ,ןדיי ערעדנַא
 120 ןעוועג טרָאד ןענייז עטָאר רעט3 רעד טימ ןעמַאזוצ .דַאירטָא ןשירפ ַא
 -עגּפָא טינ רע זיא ,טנּפָאװַאב ךַאװש ןעוועג זיא דַאירטָא רעד םגה .ןָאזרעּפ
 ףמַאק ןיא עדַאגירב סוואלאפאטסעש ןופ ןדַאירטָא ערעדנַא ןופ ןענַאטש
 ןעוו ,ןרָאװעג טזעלעגפיוא רעדייל ,רעבָא זיא דַאירטָא רעד .ןשטייד ןגעק
 ןפיוקנייא טלָאװעג טָאה רוחב רעקצעלק ַא וַא ,ןרָאװעג טקעדטנַא זיא סע
 ןופ רענַאזיטרַאּפ יד .רעטבילעג רעשיליוּפ ןייז רַאפ טעלָאטסיּפ ַא דלָאג רַאפ
 ןופ ערעדנַא ןשיווצ ןרָאװעג טלײטרַאפ ןַאד ןענייז דַאירטָא םעיינ סקישטליג
 ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג זיא ןילַא קישטליג ןוא עדַאגירב סוואלאפאטסעש
 ,(?עדַאגירב-סראצש ןיא ןָאדרַאװש-רעטייר ַא

 יד סָאװ םעד בילוצ .רעווש ןרָאװעג זיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ענַאל יד
 רעדלעפ יד טייזרַאפ םירעוּפ יד ןבָאה ,רעפרעד יד ןריבַאר ןגעלפ ןשטייד
 -נָא ךיז טָאה 1942-44 רעטניװ ןיא .שינעפרעדַאב רענעגייא רעד רַאפ רָאנ
 ןבָאה ,עװקסָאמ ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טול .גוצקירוצ רעשטייד רעד ןביוהעג
 ןקור ןיא סעיצקַא-שזַאטָאבַאס עטסיירד טריפעגסיוא ןַאד רענַאזיטרַאּפ יד
 ,אנוש םעד ןופ

 ,1944 ילוי ןט2 םעד דלַאװ ןופ סױרַא ןענייז גנוליײטּפָא ןייז טימ ךייר
 עשיטעווָאס עכיירגיז יד טנגעגַאב ייז ןבָאה עשרַאוװ-עוװקסָאמ יײסָאש ןפיוא
 ה ע ט י ב ןייק קעװַא ןענייז ןיילַא ייז .ברעמ ףיוא טרישרַאמ טָאה סָאװ ,ײמרַא
 טיײל-ײטרַאּפ ,סעצלָאמָאטמָאק יד .טזעלעגפיוא ןרָאװעג זיא דַאירטַא רעד זאוו
 ענעדישרַאפ ףיוא ןרָאװעג טקישעצ ןענייז עיצקעטָארּפ טימ ןשטנעמ םתס ןוא
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 ךייר .ןענָאילַאטַאב-ףָארטש ןיא -- ןטנַאיצילָאּפ ,וועג יד ,ןסרוק ןוא סנטסָאּפ
 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז טײלכַאפ-רענַאזיטרַאּפ עקינייא ךָאנ טימ ןיילַא

 ,קסנימ ןייק ןרָאפ וצ

 זיא חוכ ַא רַאפ סָאװ --- ךייר טביירש --- טכַארטעג לָאמ ךס ַא בָאה ךיא;

 טינ זיא וליפַא טעטײילַאטנעמ סנעמעוו ,ןקישטליג טָאה סָאװ ,ןעוועג סָאד

 בילוצ .דלַאוװ ןיא ןדיי יד וצ ןדנובעגוצ קרַאטש יױזַא ,עשידיי ןייק ןעוועג

 ױזַא ןענַאטשעגסױא ,זדנוא טימ טעשטנַאינעג ליפ ױזַא ךיז רע טָאה סָאװ
 םעד ז טלעטשענרעטנוא טפָא ץנַאג ןוא ,זדנוא בילוצ ןטייקכעלמענעגנאמוא ליפ
 | ...?"זדנוא רַאפ ּפָאק םענעגייא

 רעטייוו טביירש -- םענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןקישטליג ןבָאה ןסור יד

 ,עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא ערעירַאק עסיורג ַא ןכַאמ טנעקעג טָאה רע ןוא --- ךייר

 ,"זדנוא בילוצ טכַאמעג עילַאק ךיז טָאהק רע סָאװ

 ןוא םירעיוּפ ייוצ רַאפ דלעפ ןיא ןטעברַא טנעקעג טָאה קישטלינש

 ,ןפנָארב טקנירט ,קַאזָאק ַא יװ רע טציז דרעפ ןפיוא ,וליפַא ץוט ןצנַאג ַא
 טימ טנכייצעגסיואפ רעבָא ךיז טָאה רע ."ןעיורפ ביל טָאה ןוא סור ַא יו

 ןיא רעוט-ללכ עשידיי ךס ַא טגָאמרַאפ טינ ןבָאה סע עכלעוו ,תולעמ ייווצ ךָאנ

 שידיי סיורג ַא ןוא רעטקַארַאכ :קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןטייצ עטסרעוװש יד

 ,(+?ץרַאה

 שטיוועכעל ןיא דנַאמשפיוא

 ןמלז ןוא רעקעּפ ףסוי עטעװעטַארעג יד ןלייצרעד -- ג"שת ,ןושח יה
 סָאד יו ,טקרעמַאב ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ריפ רימ ןבָאה ,(:?שטיוװָאניבַאר

 קידנסיוו ןוא רעירפ ןופ ךָאנ גנורַאפרעד קידנבָאה .טלגנירעגמורַא טרעוו ָאטעג
 ךיוא ייז ןשיווצ ,ןַאמ 60 ןופ עּפורג ַא ,ךיז רימ ןבָאה ,טייג סע סָאװ ןגעוו

 ןיא ןשטייד יד ןוָאלוצנײרַא טינ טדשרעגפיונוצ ...ערעדנַא ןוא רעקעּפ ףסוי

 םייב ןבילקענפיונוצ ךיז ןננָאה רימ ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןפָא ןוא ָאטעג
 .יירעסיש ןוא געלשעג סיורג ַא וצ ןעמוקעג יא סע ,ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא

 ןַאמ ַא . ...ןטַאנַארג-טנַאה ןוא סעבמָאב-דניצ ןפרַאוװ טזומעג ןבָאה ןשטייד יד

 ןענייז עקירעביא יד .ןליוק ןופ לגָאה ןרעטנוא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא 0

 ."ךעזייה יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ
 ןעגנולעג ןַאמ 200 המוהמ רעד ןיא זיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב

 ןעוועג קירוצ זיא ןגרָאמ ףיוא ױזַא ױזַא ,סרעקנוב יד ןיא ךיז ןגרָאנרַאפ וצ

 70 ןבָאה ןפרַאד ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ןשטייד יד ,ןַאמ 200 ייב ָאטעג ןיא

 ,ןבָאה ןדיי עקירעביא יד .ָאטעג ןיא ןבעל טינ ןרָאט רעמ ןוא ןדיי עקיאעפ

 שטייד רעד ןעווש .געט 10 ַא ךָאנ "ךעלצעזעגמוא? ןטרָאד טבעלעג ,ָאזלַא

 ןקיטפעה ַא טלעטשעג רימ ןבָאה ָאטעג סָאד טלגנירעגמוא רעדיוו טָאה
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 ןעוועג ןַאד ָאד זיא סָאװ ,ץטירפ ןַאמרעה םרַאדנַאשז רעד .דנַאטשרעדיױװ

 טיוטעג ןילעי דוד היעשי רבח רעזדנוא ךרוח זיא ,ןָאיַאר ןופ טנַאדנעמָאק

 רעקנוב ןיא ןײרַא זיא רע ןעוו ,ודלַאה םעה ןדיינשרעביא ךרוד ןרָאװעגו

 ,?ןשטייד יד וצ ןטרָאד ןופ ןסָאשעג ןבָאה סָאװ ,רעפמעק יד ןּפעלשסױרַא
 ןענייז ,טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה ןדיי ענעבילברַאפ יד ואוו ,רעזייה יד

 טָאה ,געווסיוא ןייק קידנעעז טינ ,ןליוק ןופ לגָאה ַא טימ ןרָאװעג ןסָאשַאב

 .ןפיולטנַא וצ ןעמעלַא ןפורעג ןוא זיוה ןייז ןדנוצעגרעטנוא שטיווָאניבַאר ריאמ

 ןעגנולעג זיא סע עכלעוו ,4 רָאנ טעװעטַארעג ללכב ךיז ןבָאה ןַאמ 300 יד ןופ
 ןבָאהק ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז ייז ,דלַאװ םעד ןכיירגרעד

 אנוש ןקיטולב םעד ןָא ןעוועג םקונ ךיז

 עװכַאל ןיא דנַאטשפױא

 טָאה ,קסניּפ ןופ חרזמ וצ .מלק 70 לטעטש ןיילק ַא -- עוו כ ַא ל
 ןטקנוּפ עטנעָאנ יד ןופ ,עוועדאלוו ןופ םיטילּפ ליפ ןגָארקעגוצ גירק ןתעב
 רעד .תושפנ 2200 זיב ןסקאוועג זיא ןוא ,דנַאא שטיוועקניס ,וָארקַאמ
 סָאד ןציש ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא ןטרָאד טַארנדוי
 טָאה רַאסימָאק סטיבעג רעד ןעװ ,(?ןטייקכעלגעמ עלַא טימ לטעטש
 ןענעגרה םוצ ןבעגוצסױרַא ,ןיטאּפאל ,טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ ןופ טרעדָאפעג
 ןייק טינ בָאה'כ .רעירפ ךימ עגרהג :טרעפטנעעג םיא רע טָאה ,ןדיי 0
 ,שטעּפ ןעמוקַאב טָאה ןיטַאּפַאל ."ןשטנעמ ערעדנַא יד ןבעגוצסורַא טכער
 ,ןעמוקעגמוא טינ זיא רענייק רעבָא

 עוװכַאל ןיא ןענַאטשטנַא זיא עיצַאזינַאגרָא-דנַאטשרעדיװ עמייהעג יד
 ץקימורַא יד ןיא ןדיי ףיוא תוטיחש ןגעו תועידי ןעמוקַאב טָאה'מ יו םעדכָאנ
 טימ שארב ,טעטימָאק-דנַאטשרעדיװ ַא ןפַאשעג טָאה טנגוי יד .ךעלטעטש
 ,שטיװָאלַאדנימ ןוא יקצולס ,ץפח ןמלז ןב רשא ,ןישטכַאר קחצי

 ןַאד ךיז טָאה ןעמ ,ןלַאפעגכרוד ןענייז רעוועג ןעמוקַאב וצ ןוואורּפ יד
 טָאה'מ ,רעגנערד ןוא סעילבַארג ,סרעסעמ ,סרעמַאה ,קעה טימ טנּפָאװַאב
 רעשידיי רעד טימ ןעמַאזוצ לָאז סָאװ ,ךַאוװ-ָאטעג שכעלרעניא ןַא טריזינַאגרָא

 ךיז ,(טעטימָאק-דנַאטשרעדיו ןטימ טעברַאעגטימ טָאה עכלעוו) יײצילָאּפ
 רעד וצ .ָאטעג ןיא ךיז ןסיײרוצנײרַא םיחצור יד ןופ וואורּפ םעד ןלעטשנגעק
 "נעמָאק רעד ,גהעבנעטסיל . י טרעהעג ךיוא טָאה דנַאטשרעדיװ ןופ גנוריפנָא
 ,יײצילַאּפ רעד ןופ טנַאד

 ,םיחוכיוו עשימרוטש ןעגנַאגעגנָא ָאטעג ןיא ןענייז דנַאטשּפױא ןרַאפ
 ןכערבכרוד ,םיוצ םעד סנטייצַאב ןעמערוטש וצ ןסָאלשַאב טָאה טננוי בור'ס
 ןענייז סע ואוו ,טעּפירּפ ךייט ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיז ןזָאל ןוא רעיוט םעד
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 טנעמָאמ ןטצעל ןיא .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ זיא סָאד ,ןּפמוז עסיורג ןַארַאפ
 ,ןעיורפ ןוא רעדניק ,םינקז יד ןופ לרוג םעד ןגעוו תוששח ןענַאטשטנַא ןענייז

 ןסײרנײרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1942 רעבמעטּפעס ןט3 םעד

 ןדניצרעטנוא טנדרָארַאפ דנַאטשפיוא ןופ גנוריפנָא יד טָאה ,ָאטעג ןיא ךיז

 רעציזרָאפ רעד ,ןיטַאּפַאל בוד ,ןגעמרַאפ ןשידיי ןצנַאג םעד ןוא רעזייה יד
 זיא סָאד .ץפח ןמלז ןופ זיוהס ָאד ןדנוצעגרעטנוא טָאה ,טַארנדוי ןופ
 ךיור טימ סנקלָאװ .,ָאטעג ןופ תפרש רענײמעגלַא רעד רַאפ לַאנגיס ַא ןעוועגו

 טייווצ ַא ןדנוצעגרעטנוא טָאה יקסווערד לארשי .לטעטש סָאד טקעדַאב ןבָאה

 זיא סע ,ןסָאשרעד ,ןיקצולס ךיוא יו ,םיא טָאה טנַאיצילָאּפ רעשטייד ַא .זיוה

 טימ ּפָאק םעד שטייד םעד ןטלָאּפשעצ ןישטכאה טָאה ןַאד .המוהמ ַא ןרָאװעג
 ץָאלעג ךיז ןוא ךייט ןיא ןעגנירּפשנײרַא ןזיוװַאב טָאה ןישטכַאר .קַאה ַא

 ,טעגרהרעד םיא טָאה טנַאיצילָאּפ ַא ןופ ליוק ַא רעבָא ,ןעמיווש

 קַאה ַא טימ טָאה ץפח ןמלז ןב רשא .רעטייוו טרעיודעג טָאה המוהמ יד

 השמ רעדורב ןייז .ןעמוקעגמוא ןיײלַא זיא ןוא שטייד ןטייווצ ַא טעגרהרעד

 טימ ןעלגָאה ןבױהעגנָא ןוא שטייד ַא ןופ סקיב יד ןסירעגסױורַא טָאה בייל

 רעד .םיוצ ןבעל טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ףיוא ןליוק

 םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שטייד םעד ןלַאפַאב זיא ץפח םייח רעקירָאי9

 ןשטייד יד .ןפָא ןעוועג זיא רעיוט רעד .טגײלעגקעװַא םיא ןוא ָאטעג ןופ רעיוט

 ןסירעגניירַא ךיז טָאה ןומה רעטלפייווצרַאפ רעד .ןגָארטּפָא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ןוא ןטלַאהעגנָא טָאה ןטייז עלַא ןופ יירעסיש יד .ןפיול ןעמונעג ןוא קרַאמ ןיא

 סע .ךעלסעג עקימורַא יד ןיא ןוא קרַאמ ןיא רעטרעדנוה ןלַאפעג ןענייז סע
 ןדיי קלח רעקיטנָאק ַא .ןטנַאיצילָאּפ 8 ןוא ןרַאדנַאשז 6 ןלַאפעג ךיוא ןענייז

 םעד ,ןגעװ ענעדישרַאפ טימ ,ןכיירגרעד ןוא ןפילטנַא וצ ןזיוװַאב טָאה

 רעייפ רעסיורג רעד געו םעד ןטכױלַאב טָאה עקידנפיולטנַא יד ,טעּפירּפ
 ,ןטייז עלַא ןופ טנערבעג טָאה סָאװ ,ָאטעג ןיא

 רעד טימ ןזַא ,(?טלייצרעד ןייטשטכיל עשוהי רעטעוװעטַארעג רעד
 ןיא .קסניּפ ןופ רַאסימָאק-סטיבעג רעד טריפעגנָא טָאה עװכַאל ןיא ?עיצקַאפ

 .דס רעשטייד רעד ןופ עּפורג-םערוטש ַא :ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה עװכַאל

 ךַאװ יד ;עיצַאזינַאגרָא-"טדאטפ רעד ןופ ןטַאדלָאס-ץענערג ;ןַאמ 100 ןופ

 רעניארקוא ןוא עשיסורסייוו רעטרעדנוה ןוא ,קסניּפ ןיא רַאסימָאק-טיבעג ןופ

 בָאה ןשידיי ןפיוא .ןַאמ עטנפָאװַאב טוג 500 רעביא ןעמַאזוצ ,ןטנַאיצילָאּפ

 ןופ ןומה רעקיריג ןוא רעקיטשרודטולב ַא טרַאװעג ייז ץוח טָאה סטוג ןוא

 ,םייוג םתס

 ןבָאה ,ןסקיב ןּפַאכרַאפ וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד דצמ ןסָאש יד ךָאנ

 ערעכיז רעמ ןעמענרַאפ וצ ידכ ,הלהב ןיא ןעיצקירוצ ןעמונעג ךיז ןשטייד יד

 טעברַאעג טָאה רעדעי :עדנַאמָאק ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימש .סעיציזָאּפ
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 ,חבטל ןאצכ ןייג טינ :ןעוועג זיא ליצ רעקיצנייא רעזדנוא .ומצע תעד לע

 ,הפירש רעייז ךָאנ ןוא ,רעזייה יד ןיא ץוש טכוזעג רימ ןבָאה וויטקניטסניא
 סױרַא רימ ןענייז רעטרעדנוה יד ןיא .. .ןפיוה יד ךרוד סיוארָאפ טגעװַאב ךיז
 ןשידיי ןופ לבלובמ ןוא טשַאררעביא ןעוועג ןענייז סיצַאנ יד ...ָאטעג ןופ
 רעפמעק יד ןשיווצ ,ליצ ַא ןָא ןסָאשעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןטעטרַאוװרעָאמוא
 -- יימרַא רעשיליופ רעד ןיא רעירפ טנידעג ןבָאה סָאװ ןדיי ןעוועג ןענייז

 םירבח ןוא עכעלטנגוי עקיניזטסואווַאב ,סעיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס ןופ טנגוי

 רע יו ןוא גנַאפמוא םעד רבחמ רעד טרעלקרעד םעד טימ ,"ר"תיב? ןופ
 ןענייז בור'ס ,תמא ."עװכַאל ןיא דנַאטשפיוא ןופ החלצה ךיואט -- ,טביירש

 קידנזײװַאב ,רעדרעמ יד ּפַאלק ןרעווש ַא ןבעגעג ןבָאה ייז רעבָא ,ןלַאפעג
 ,ןפמעקַאב ייז ןוא יז ןגעק ןטערטסױרַא טנעקעג טָאה ןדיי לפייה ַא זַא ,ייז

 זיא רע .ענעפָאלטנַא יד ןשיווצ ןעוועג זיא יקצולס קחצי טעָאּפ רעד

 תורצ ןייטשסיוא טפרַאדעג ןבָאה ענעפָאלטנַא יד ןופ ליפ ,ןלַאפעג רעטעּפש
 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג ןענייזס םגה ,םירעיוּפ עקימורַא יד ןופ

 טינ ןעמ זיא רענַאיטרַאּפ ןענענעגַאב םייב ךיוא .ענעפָאלטנַא ןפלָאהעג
 ,ףוס םוצ טגָאז (11710 'װ) ןַאמלימ .ייז ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא לָאמעלַא
 ןעוועג ךיוא ןענייז סע ואוו ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעמוקנָא ןזיװַאב ןבָאה ליפ זַא
 ,ןינעל ,ןיבארַאטס ,קסולג ןופ ןדיי

 רעד ךָאנ .(רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא בור/ס) ןפָאלטנַא ןענייז ןדיי 600 ייב
 רעדלעוו יד ןכיירגרעד וצ ןעוועג חילצמ ןבָאה עװכַאל ןופ ןדיי 120 ַא .הפירש
 ,(?ןישטירג ןופ ןּפמוז יד ןבעל

 עװכַאל ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןענַאװ זיב ,רעדלעוו ןוא ןּפמוז ןיא טעשזדנָאלבעג רימ ןבָאה געט 3;
 ,עּפור-רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד טכיירגרעד ,1942 '!טּפעס ןט9 םעד ןבָאה רימ
 טנַאדנעמָאק .ועג ,גרעבנעטכיל קחצי רענעפָאלטנַא רעד טלייצרעד --
 ,(?עװכַאל ןיא יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ

 רַאפ ןגָאז-תודע ןייז ןיא טָאה ,עוועדאלוו ןופ טילּפ ַא ,גרעבנטכיל קחצי
 ןוא רע זַא ,טלייצרעד עשרַאו ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעד
 סָאװ ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא רעדלעוו יד ןיא ןפָארטעג ןבָאה םיטילּפ ערעדנַא
 ייז לייוו ,ןבעגעג טינ רעוועג ןייק רעבָא ,ךעלטניירפ ןעמונעגפיוא ייז טָאה
 160 ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע ןעוו .רעוועג קינײװ טַאהעג ןבָאה ןיילַא
 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןוא ןסקיב 12 ןפיוק וצ ןזיװַאב ייז ןבָאה ,ןדיי
 שטיוועקנעס ,ןינעל ךעלטעטש יד ןופ ןענָאזינרַאג עשטייד יד ףיוא ןלַאפנָא
 ,דנַא .א
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 ןוא ,ןלייט ענעדישרַאפ רעביא ןפרָאװעצ ןדיי יד ןעמ טָאה 1943 גנַאפנָא

 יד ,"דָאװזחוש ןופ רידנַאמָאק םענופ רעטערטרַאפ ןרָאװעג זיא גרעבנעטכיל
 ןדיי 5 ןטָאשרעד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,טסואוורעה דלַאב ךיז ןבָאה ןדיי

 ןופ לעפַאב ןטיול ,זיא ,1942 רָאי ןופ רעמוז ןיא ,רעטעּפש .עװכַאל ןופ

 -רעד קידנלעוו ,קישטווַארומ םוחנ ןרָאװעג ןסָאשרעד ,ווָאנַאוװיא רידנַאמָאק

 ןופ קינלַאשטַאנ רעד .,םיצפח ענעדלָאג ענייז ןופ ביור םעד ןשיוורַאפ טימ
 ,וָאסַאבוק עדַאגירב רעד ןופ בַאטש ןופ קינלַאשטַאנ ,ץעווש ?לעדטָא יבָאסָאש

 רעד ןופ קינלַאשטַאנ-בַאטש ןוא "דנַאלרעטָאפ ןרַאפע לײטּפָא ןופ רַאסימָאק

 ,ןטימעסיטנַא סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ,וועיעפור ,עּפורג-"ןילַאטס;

 ןדיי יד ןשיווצ טסייג ספמַאק םעד טכַאװשעגּפָא טינ רעבָא טָאה סָאד

 יעדַאגירב רעד ןיא רעפמעק עטסעב יד סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ

 זיא סָאװ ,רעריּפשסיוא רעטסעב רעד ,ענרַאס ןופ המלש ןעוועג זיא ַאזַא

 רעד ,ײמֹרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעמוקעגמוא רעטעטש
 רעטסעב) םינָאלס ןופ יקציװלַאי ,עװעדָאלװ ןופ רערופ לרעב רעריּפשסױא

 ןַאמלימ היעשי .דנַא .א ,עװכַאל ןופ ץפח רעדירב יד ,(רעסיש-רעפרַאוונלוק

 טימ ןגוצ ייווצ ןזָאלענּפָארַא ןוא ןסלער ןופ ןסיירפיוא 185 טריפעגכרוד טָאה

 | ,ןשטייד
 עשטייד ַא טַאהעג טָאה ווָאנַאוויא זַא ,ןזיוועגנָא רעטייוו טָאה גרעבנעטכיל

 ענימ ר"ד טעגרהרעד סולפנייא ריא רעטנוא טָאה ןוא עװכַאל ןופ עטבילעג

 זיא וועשטשעלק רַאסימָאק-סגנוקינייארַאפ רעד .ערעדנַא ןוא .ַאװעשידָאּפ

 ןסייהעג טָאה ווָארָאמָאק רָאיַאמ-,נעג ךיוא .טימעסיטנַא רענעסיברַאפ ַא ןעוועג
 םעד קנַאד ַא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא ןיילַא גרעבנעטכיל ,ןדיי 7 ןסישרעד
 לייט-עיסרעויד ַא ןיא ןיירַא זיא גרעבנעטכיל ,ץיװָארטעּפ רידנַאמָאק
 .ןוחצנ ןזיב ריא טימ ןעוועג זיא ןוא ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ



 רנאטשרעדיוו ןופ ןַאלּפ סיקצערַאװד .א

 דַאירטַא רעשידיי רעד ןוא לטעשז ןיא

 יקסנילּפאק .ה ןופ

 ןרָאװעג טעברַאעגסיױוא זיא ל ט ע ש ז ןיא דנַאטשרעדייװ ןופ ןַאלּפ רעד
 ידש .ןויצ-ילעופ ןופ רבח רעוװיטקַא ,יקצערָאװד רעטלַא טַאקָאװדַא ךרוד

 יורטוצ םיא וצ טַאהעג טָאה; ,גנילרעג .ש טביירש ,"גנורעקלעפַאב רעלטעשז
 טצונעגסיוא טָאה רע .ָאטעג ןיא טנַאטנעזערּפער ריא ןרָאװעג ךיוא זיא רע ןוא
 ,??"עיטסעב רעשטייד רעד ןגעק ...טנגוי יד ןריזינַאגרָא וצ ידכ ,עיציזָאּפ ןייז

 ןקידנע ןכָאנ זיא ,1906 רָאי ןיא לטעשז ןיא ןריובעג ,יקצערָאװד רעטלַא

 "-שטייד ןיא םוקינכעטילָאּפ ַא ןיא ןעמוקעגנָא ,ענדָארג ןיא עיזַאנמיג-לַאער יד

 ,םוידוטש ןייז ןסירעגרעביא רעבָא רע טָאה תוביס עלעירעטַאמ בילוצ .דנַאל
 ,טעטיזרעווינוא רענליוו ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא טקידנערַאפ סע ןוא

 עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ עסיורג ַא טלקיװטנַא רע טָאה לטעשז ןיא
 -טרָאּפס טריזינַאגרָא ךיוא טָאה ןוא ,ןויצ-ילעוּפ ןופ ןעייר יד ןיא טעברַא

 ,רעלטרָאּפס סלַא ,ןיילַא ךיוא ךיז קידנעדנכייצסיוא ,טנגוי רעד ןשיווצ ןבולק

 -ערגַאב יקצערָאוװד ךיז זומ ,1929 רָאי ןיא ןטעוװָאס יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ

 רעשטייד רעד ךָאנ .טעברַא רעלענָאיסעפָארּפ-שיטַאקָאװדַא ןייז טימ זיולב ןצענ
 ,טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ סלַא ןבילקעגסיוא יקצערָאװד טרעוװ ,עיצַאּפוקָא

 ,סיוארָאפ טעז רע רעבָא ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא סיױרַא ןטרָאד טגייצ רע
 זיא ןַאד קנַאדעג ןייז .טלַאהפיוא ןוא גנוטער ןופ געוו רעד זיא סָאד טינ זַא

 ןוא דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא טנגוי יד ןטיירגוצ ןוא רעוועג ןגירק וצ -- ןעוועג

 רעמזיהעג רעד .ןטנעמעלע עקיאעפ-ספמַאק-טינ יד ךיוא ןעועטַאר ןוואורּפ
 ןיא זיולב טינ ןריפכרוד טפרַאדעג סע טָאה ,גנוריפ ןייז רעטנוא בַאטש
 ,טעברַא יד טריפעגנָא טָאה רע .ךעלטעטש עקימורַא ןיא ךיוא רָאנ ,לטעשז
 ןפורסורַא טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ,ןדיי-םתס ןופ טפַאשרענגעק רעד ץָארט
 ןָאט יװ ייס טעװ ףלָאװ רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע  דלַאװ ןופ רעב םעד
 -נרניקיזיר ,טעכרַא-דנַאטשרעדיװ עמייהעג יד טריפעג טָאה רע .עקינייז סָאד
 ,(5זּפָאק ןטימ טונימ עדעי קיד

 רעלטעשז טינ ןוא םיטילּפ יד ןשיווצ ךיוא טריפעג טעברַא יד טָאה רע
 לייט ,עּפורג עוויטקַא ןַא ןפַאשעג ייז ןשיווצ טָאה ןוא ךעלדיימ ןוא םירוחב
 -ַאווד סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ .דלַאװ ןיא קעװַא עטשרע יד זיא רעכלעוו ןופ
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 לאקזחי ,קָאשישייא ןופ רעטסוש םייח : ןעוועג ןענייז טריזינַאגרָא טָאה יקצער
 -אשטנָאג יכדרמ ,עדיל ןופ יקסרַאיָאב קישטלע ,ענזישטשיאלזאק ןופ ןערָאק

 | - ,אקסרָאװַאי אדור ןופ יקסווָאר
 זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ץילימ-ָאטעג יד טריזינַאגרָא ךיוא טָאה יקצערָאװד

 ןייז ךיוא ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ דרַאגנַאװַא םעד ןדליב טפרַאדעג טָאה יז
 זיא ץילימ יד ."עקנַאזיטרַאּפפ רעלטעשז רעקידרעטייוו רעד ןופ ןרעק רעד
 סיקצערָאװד רעטנווא עלַא --- ,"ךעלטירדע ןיא ןרָאװעג טלייטעצ קעווצ םעד וצ
 ,עדנַאמָאק

 רעד ןופ טנעמָאמ ןיא זַא ,טמיטשַאב טָאה דנַאטשרעדיװ ןופ ןַאלּפ רעד
 ןדניצרעטנוא לט2 ןייז טימ יקסרַאיניװ .ל לָאז ,עיצקַא-עיצַאדיװקיל רעשטייד

 ,לימ סעטיװָאקינרעשט -- לט23 סנייטשלעקניפ חסּפ ,קַאטרַאט סיקסנילּפַאק
 םייב רעפרַאווליוק םעד ןּפַאכרַאפ טפרַאדעג טָאה --- לטג סיקסווָאזָאר עקטָאמ
 סָאד ןשרעהַאב טפרַאדעג טָאה לט3 סעשטיווָארעזיל ןרהא ןוא טמַא-סטעברַא
 סָאװ ,קינַאּפ ַא ןפורסיורַא טליצעג טָאה ץלַא סָאד ."רעריפ-רעדנָאז, ןופ זיוה

 ,ןפיולטנַא וצ טנגוי רעד ןכעלגעמרעד ןוא עיצקַא עשטייד יד ןריזילַארַאּפ לָאז

 ןיא ָאטעג ןופ ןפַאש סָאד לייוו ,ןרָאװעג טריזילַאער טינ זיא ןַאלּפ רעד --

 ענייז ןוא יקצערָאװד .עיצקַא ןַא ךרוד ןרָאװעג טײלנַאב טינ זיא לטעשז

 טריפענכרוד ןבָאה ןוא רעוועג ןגירק ףיוא טרירטנעצנָאק ןַאד ךיז ןבָאה םירבח

 .סעיצקַא-טלעג עמייהעג קעווצ םעד רַאפ
 :ןרעציפָא עשיטעווָאס .וועג טימ ןדנוברַאפ ךיוא ךיז טָאה יקצערָאװוד

 ,לאלצב טנַאנעטײל-רעטנוא ןשידיי ןוא וָאינּפעטס עיטעּפ ,ןינעלַא קערוי

 "עטשוצ ןוא רעלדניברַאפ-טּפױה רעד .טסירק סלַא טריקסַאמ ךיז טָאה סָאװ

 ךיז טָאה סָאװ ,יקסנודזאּפ השמ רעלטעשז רעד ןעוועג זיא רעוועג ןופ רעל

 ךעלנעזרעפ טגעלפ ,יקצערָאװד .ןטסירק ןשיװצ ףרָאד ןיא ןטלַאהַאבסױא

 טסוּפ ַא ןיא ץילימ רעד ןופ םירבח טימ סע ןגָארטּפָא ןוא רעוועג סָאה ןעמענּפָא

 ,לַאטש ַא ןיא טריזינַאנַאמ ןעמ טָאה ןטַאנַארג-טנַאה ןוא ןסקיב .ָאטעג ןיא זיוה

 טימ ןדנוברַאפ יקצעראווד ךיז טָאה ןולאיפ םולש ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד

 ןגירק וצ טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,ַאינַאװ ,ןַאמ-רעטילימ ןשיטעוװָאס .וועג ַא

 שינעגעגַאב ַא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה 1942 לירּפַא ןטס06 םעד .רעוועג ךָאנ

 רעטנורעד ,עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעדילגטימ טימ דלַאװ ןיא

 סָאװ ,רעטצעל רעד .ץילימ רעד ןופ טנַאדנעמָאק ,טרעּפלַא והרבא ךיוא
 טנרָאװעג טָאה ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא רע זַא ,ןעינַאװ ףיוא דשח ַא טַאהעג טָאה

 קעװַא קיליוזירפ רעבָא זיא ןולאיפ רעטסיירד רעד .שינעגעגַאב רעד ןגעק

 ןרַאדנַאשז ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא רע ואוו ,טרָא ןטדערעגּפָא ןפיוא

 יַאגרֶא רעד ןופ רעריפנָא יד ןבעגנָא לָאז רע זַא ,טקיניּפעג ןענולאיפ טָאהמ

 ,טולב ןייז טימ ןבירשעג ,עלעטעצ ַא ןקישרעביא ןזיוװַאב טָאה רע .עיצַאזינ

 ,םיא רַאפ המקנ ןעמענ ןוא טעברַא יד ןצעזרָאפ לָאז'מ זַא

 יקצערָאװד זַא ,םעד וצ טכַארבעג טָאה ןענולאיפ ןופ טסערַא רעד
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 םעד ָאטעג סָאד רעוועג טימ טזָאלרַאפ ןבָאה ,רעפמעק 2 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ
 ןיא רעטייו ןייז וצ טפָאהעג ךיוא טָאה יקצעראווד ,1942 לירּפַא ןטס8
 יטרַאּפ ןשידיי ַא טריזינַאגרָא ךיוא ןוא ָאטעג ןיא טנגי רעד טימ טקַאטנָאק
 ךיז רע טָאה קעווצ םעד רַאפ .רעדלעוו רעקסנַאשטיפיל יד ןיא חוכ-רענַאז
 יז טָאה רע זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג .רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק טימ ןדנווברַאפ
 ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,לטעשז ףיוא לַאפנָא ןַא ןכַאמ וצ ןגעװַאב טלָאװעג ךיוא

 רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעריפנָא עכעלטסירק יד ,(??ָאטעג ןופ ןפיולטנַא וצ ןדִיי יד
 -רעטנוא יד .האנש ןוא דשח טימ ןיקצערָאװד וצ ןגיױצַאב רעבָא ךיז ןבָאה
 "נודזַאּפ ןוא יקערָאװד ןעוו .טכַארבעג טינ ןטַאטלוזער ןייק ןבָאה ןעגנולדנַאה

 ןענייז ,עזַאב רעייז וצ טרעקעגקירוצ 1942 יַאמ ןט11 םעד ךיז ןבָאה יקס
 טרעדַאפעגפיוא ייז טָאה ןעמ .,(רעיול) ?עדַאסַאז; ַא ןופ ןרָאוװעג ןסָאשַאב ייז
 -טנַא ךיז טָאה סע ןוא טגלָאפעג טינ ןבָאה ייז רעבָא ,רעוועג סָאד ןגייל וצ
 רעטעּפש ןבָאה םירעיוּפ .ןלַאפעג ןענייז ןדיי עדייב תעב ,טכַאלש ַא טלקיוו

 ,סרעּפרעק יד טנערברַאפ ןבָאה רעדרעמ יד זַא ,טלייצרעד
 -עגנָא ןשטייד יד ןבָאה -- ,ָאטעג ןופ ןפיולטנַא סיקצעראווד ךָאנ

 ןבָאה ןשטייד יד .טיוט יצ ,קידעבעל ,םיא ןעגנערב רַאפ קירַאמ 2,500 ןטָאב
 סלַא .יקצערָאװד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע רַאפעג ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג
 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשיטימעסיטנַא יד .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא
 ,ןשטייד יד רַאפ גנוטסייל עקיטכיוו ַא ןָאטעג ,ןיקצערָאװד ןופ דרָאמ ןטימ

 רָאפ ,שטיװָאנַאגַאק טביירש ,יָאטעג רעלטעשז ןיא העירז סיקצעראווד;
 ךיילג .ןדָאב ןטסוּפ ַא ףיוא ןלַאפעג טינ זיא;, ,דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ רעש
 ,1942 טסוגיױוא ןט6 םעד ,ָאטעג רעלטעשז ןיא הטיחש רעטייווצ רעד ךָאנ
 -טנעָאנ רעד ןיא ,ָאטעג ןופ ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג ןדיי 600 רעביא זיא
 םעד טעדנירגעג ןבָאה ןדיי ענעפָאלטנַא .עשטשוּפ רענַאשטיּפיל רעקידנגיל

 טלעטשעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןופ שארב .,דַאירטָא רענַאזיטרַאּפ ןשידזי
 -ור ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא זיא ?דַאירטַאש רעד .ה"ע יקסנילּפַאק שריה

 | .עטָאר עשידיי ,עטירד סלַא ,דַאירטָא-יקסנַאילרָא ןשיס
 רעטלַא .ודַא ןופ טייקיטעט יד טינ ןעוו, :וצ ךיוא טיג שטיוָאנַאגַאק .מ

 ליפ ױזַא ןטלָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעלטעשז רעד ןיא יקצערָאװד

 -וצ טָאה עיצַאזינַאגרָא-דנַאטשרעדיװ יד .טעװעטַארעג טינ ךיז ןדיי רעלטעשז
 ןיא ןייג וצ ןוא דנַאטשרעדיװ םוצ שיגָאלָאכיסּפ ןדיי רעלטעשז יד טיירגעגו
 ,(:ב?שקנַאזיטרַאּפ רעד



 יקסנילּפַאק .ה ןופ דַאירטַא רעשידיי רעד
 עשטשופ רעקטנַאשטיּפיל רעד ןיא

 ןרָאװעג טלגנירעגמורַא לטעשז ןיא ָאטעג סָאד זיא 1942 טסוגוא ןט6 םעד
 ּפָארַא ןענייז ןדיי יד .,יײצילָאּפ ןוא רעטילימ ןופ גניר ןקיכַאפיירד ַא ךרוד

 ייז .טסוּפ ָאטעג ןופ ןסַאג יד ןענופעג ןבָאה ןשטייד יד .סרעקנוב ערעייז ןיא
 הטיחש יד .רעזייה יד ןדנוצעגרעטנוא ןוא טניה טימ דגאי ַא ןבױהעגנָא ןבָאה
 טריפעגרעכירַא ןענייז ןדיי ענעבילברַאפ יד ןופ 200 .געט 2 טרעיודעג טָאה

 ,קָאדעראוואנ ןייק ןרָאוװעגו
 ןעמוקעגנָא ןענייז יקרָאה דלַאװ ןקיאייברעד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןכיירגרעד טנעקעג טינ רעבָא ןבָאה ייז .גנולגנירמורַא ןייז רַאפ ָאטעג ןיא
 גנולנטירמורַא יד ןכערבוצכרוד ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא רעוועג טימ רעקנוב םוצ
 זיא שטיװָאראטנַאק םייח ,טנעה יד ןיא סנקעטש ןוא רענייטש טימ ,רעיוט םייב
 ןייז קנַאד ַא טָאה ,טלַא רָאי 19 לעסוב המלש .ליוק רעשטייד ַא ןופ ןלַאפעג
 םייב ןלַאפעג זיא ןיא גניר ןטשרע םעד ןסיירכרזד ןזיװַאב ,רעװלָאװער
 ןטנַאיצילַאּפ יד .רעטעדנואוורַאפ ַא ןלַאפעג זיא גרעבנעלע לסּפעש .,ןטייווצ

 ,טיוט ןזיב ןגָאלשעג םיא ןבָאה

 רמושהע ןופ דקפמ רעד זיא .ָאטעג רעלטעשז ןיא עיצקַא רעד תעב
 ,עכעלטנגוי 15 ךָאנ טימ שרדמ-ת'יב ןופ ןפָאלטנַא יקסנילּפַאק שריה ,"ריעצה

 ךיוא ןוא ןטפַאשנגײאז-עיצַאזינַאגרָא ןזיװעגסױרַא דלַאב רע טָאה דלַאװ ןיא

 עשידיי יד ןופ שארב ןרָאװעג טלעטשעג זיא ןוא ,גנורַאפרעד עשירעטילימ

 .עשטשוּפ רעקסנַאשטיּפיל ןיא רענַאזיטרַאּפ

 ןופ טמַאטשעג טָאה ,לטעשז ןיא 1910 רָאי ןיא ןריובעג ,יקסנילּפַאק

 -"תוברתק רעד ןיא טנרעלעג ךיז טָאה ןוא החּפשמ רעשידיי רעשיטַאבעלַאב ַא

 סָאד ןסייררעביא טזחמעג רע טָאה תוביס עשימָאנָאקע בילוצ ,עדיל ןיא לוש

 ,לטעשז ןייק קירוצ קעוװַא זיא ןוא ןענרעל

 טָאה גירק רעד רעטילימ ןשיליוּפ ןיא טנידעג רע טָאה 1922 ןיא

 רע טָאה ָאטעג ןיא ,לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןַאלּפ ןייז טכַאמעג טשינוצ

 ,החּפשמ ןייז ןרָאלרַאפ

 םולש ,יקסנילּפַאק שריה :ןעוועג ןענייז דַאירטָא ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד

 ןוא יקסנַאלַאג םירמ ,יקסווָארַאטנָאג השמ ,טנופ ןתנ ,ןירג עיניּפ ,גנילרעג

 -לעוו רעקַאבילאנ יד ןֹופ עּפורג ַא ןעמוקענוצ זיא ייז וצ .יקסווָאזָאר לוולעוו

 רעטעּפש .שטיװָאנכַאש .ש ןוא עקמָאלס .ח ,קינלוגָא .ש ,יקסנעטיב .י ןופ רעד

 ץערָאװד ןיא ןרעגַאל יד ןופ רעלטעשז ענעּפָאלטנַא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה

 עטנּפָאװַאב 120 זיב ןסקאוועג זיא דַאירטָא רעד זַא ױזַא --- ,קָאדערַאװָאנ ןיא

 ,יקסנילּפַאק לשריה :טימ שארב ,"ןדָאװזוש 3 ןיא טליײטרַאפ ,רענַאזיטרַאּפ

64 
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 ןופ בַאטש רעד ןעוועג ךיוא ןענייז ייז .קינלוגָא םולש ןוא יקצעוודעמ הנוי
 ןעוועג זיא דַאירטָא רעד .גנילרעג ,ש ןוא ןירג .פ טימ ןעמַאזוצ ,דַאירטָא
 שארב ,דַאירטָא-יקסנַאילרָאש םענײמעגלַא ןופ ןלעפַאב יד ןפרָאװעגרעטנוא
 ,(??ןינָאכַאװ ַאילָאק רידנַאמָאק ןטימ

 ,םירעיוּפ ייב טפיוקעג : םינפוא יילרעלכ ףיוא ןגָארקעג ןעמ טָאה רעוועגו
 -ַאס; רעשיטנאראבאלאק רעשיסורסייו רעד ןופ רעדילגטימ ייב ןעמונעגוצ

 ךרוד ךיוא לָאמַא ,רעטכעוו-דלַאװ ייב ןוא (ץושטסבלעז עשיטסישַאפ) *ַאװָאכָאמו
 ,(ןעגנורעיול) ?סעדַאסַאז, ןענעדרַאגײא

 ןטקַא"חמקנ

 ץעשיטנאראבאלאק טימ ןענעכערוצּפָא ךיז ןעזעג לכ םדוק טָאה דַאירטָא רעד
 שידיי ןסיגרַאפ םייב ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע

 -ץעיױּפ 2 ואוו ,ירעלומ ףרָאד םעד ןגעק ןעוועג זיא טקַא רעטשרע רעד .טולב
 ןפיול ןגעלפ סָאװ ,ןדיי יד ןשטייד וצ ןבעגרעביא ןוא ןביורַאב ןגעלפ םיר
 ןופ םירבח 11 .בר ַא רעביא טעוועקעידזיא ךיוא ךיז ןבָאה ייז ,לטעשז ןופו
 םייקמ ןוא ףרָאד ןיא ןיירא 1942 רעבמעטּפעס ןט10 םעד ןענייז דַאירטָא
 יד ןוא ?סיטלָאסק םעד ייברעד קידנרעלקרעד ,םירעיוּפ ייווצ יד ןעוועג קסּפ
 ,לייטרוא-טיוט ןופ תוביס יד ,ףרָאד ןופ רעניואוונייא

 ,(5קרָאי וינ ןיא טציא ,שטיװעלעסָאי ,י טלייצרעד---1942 ילוי ןט15 םורַא
 ,רעדלעוו רעקרָאב יד ןיא קעװַא ןסקיב 6 טימ רעלטעשז 8 ךָאנ טימ רע זיא
 לַאפ ןכָאנ ,טרינגיזער ייז ןבָאה רעדלעוו רעקסנַאשטיּפיל יד ןופ .ץערָאװד ייב
 3 ןכָארטעג ייז ןבָאה רעדלעו רעקראב יד ןיא .יקצעראווד רעטלַא טימ
 ,הטיחש רעד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא סע עכלעוו ,םירוחב רעטעשטיימ
 רַאטערקעס-ענימג ןטימ שארב ,ןטסירק עקימורַא יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז
 רעד רעביא ייז ןביג ןוא ייז ןביורַאב ,ענעפָאלטנַא יד ןּפַאכ ,ןוז ןייז ןוא
 ,עירעמרַאדנַאשז

 עשידיי יד טָאה ,ןיזנעב ןוא רענעקעטש ,ןסקיב 6 יד טימ טנּפָאװַאב
 רוחב רעטעשטיימ רעד .רַאטוכ סראטערקעס םעד טלגנירעגמורַא עּפורג
 ,םיטַאבעלַאב יד .טיורב טשרמולכ ןטעב וצ רעטצנעפ םוצ וצ זיא סעכייד
 ןדיי יד .רעטצנעפ ןכרוד ןסיש ןביוהעגנָא יז ןבָאה רַאפעג יד קידנליפרעד
 סָאד ןדניצרעטנוא ןזיװַאב ךיוא טָאה סעכייד .רעייפ טימ טרעפטנעעג ןבָאה
 ןענייז ןדיי יד ,ןָאזינרַאג רעטעשטיימ רעד טנפעעג ךיוא טָאה רעייפ .זיוה
 רַאטערקעס רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ייז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא .ןטָארטענּפָא ןַאד
 ,ןעמַאלפ יד ןיא ןעמוקעגנוא ןענייז יורפ ןייז ןוא

 ,ָאטעג רעקאדעראווָאנ ןופ 5 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,יקסווָאקדרָאמ .ז
 ןרָאװעג טקישעג םיא ךרוד ןענייז ,דַאירטַא סיקסנילּפאק ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז
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 ךיז ןענעכערּפָא ,קינעמילּפ ַא סיקצעראווד ,טנופ .נ טימ שארב ,עּפורג ַא ןיא
 יד ןבעגעגסיורַא טָאה סָאװ ,שטיוװעסוטַאמ ,שטודאמ ףָאד ןופ סיטלָאס ןטימו
 .בַאטש ןיא ןעמענטימ טנַאלּפעג םיא ןבָאה ןדיי יד .רעלטעשז ליפ ןשטייד

 ,(??דלַאב םיא ןסָאשרעד ,למוט ןוא תולוק ענייז בילוצ רעבָא

 : סעיצקַא-רענַאזיטרַאּפ ענײמעגלַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז רעטעּפש
 -טיל ַא טעטכינרַאפ טָאה'מ ואוו ,לטעשז ןופ .מלק 5 ,ףיוה רענזיצשארימ ןיא
 ,דַאירטָא ןשיסור ןטימ ,טָאה/מ ואוו ,ףיוה רענזיצשוואקישז ןיא ןָאזינרַאג ןשיוו
 ףרָאד ןיא ,ןסַאּפַאז ליפ טרעבָארעד ןוא ןָאזינרַאג ןשטייד םעד טּפַאלקעצ
 ,שטיװעצַאמ ,עקווָארבוד ,קאשירקאנ

 ןרעטשעצ ,ןקירב ןסיירפיוא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא עטייווצ ַא
 יד ןרעװשַאב ךיוא ןוא סעּפולס-ןָאפעלעט ןדיינש ,ןעגנודניברַאפ-ןָאפעלעט
 טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה טעברַא רעד ןיא .זייּפש טימ ךיז ןגרָאזַאב וצ ןשטייד
 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,סַאלטַא ר"ד ןופ דַאירטָא רעשידיי רעקידתונכש רעד
 -םיוא ךיוא זיא וויטַאיציניא רעייז טול .ןדיי רעוולעז ןוא רענשטערעד ןופ
 ןדנוברַאפ טָאה סָאװ ,ןעמעינ ןרעביא קירב רעצילעיב רעד ןרָאװעג ןסירעג

 ,םינָאלס טימ עדיל

 ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיוא ויא ,סַאלטַא ר"ד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול

 ןבָאה ןסור יד סָאװ ,ערַאטשטש רעד ןופ רעוועג ןעמענסױרַא ןופ עיצקַא יד

 ,ןעקנַאט ענעמונעגסיורַא 2 יד ןטכיררַאפ םייב ,ןטערטּפָא םייב ןעקנורטרַאפ

 ,דנַא .א יקצינזער .ש ,ןיסונמ ,ש ,לעסוב .י ,ןַאמרעב .י טנכייצעגסיוא ךיז ןכָאה

 | ,ףמַאק םוצ טיירג ןעוועג ןענישַאמ יד ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןיא

 עװַאלבָא עשטייד עפיורג יד ןוא אקסרָאװַאײַאדור ןיא טכַאלש יד

 ןשטייד יד ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טייקיטעט יד ןריזילַארַאּפ וצ ידכ

 ןפיוא ,עשטשופ רעד ןופ ץרַאה ןיא ,ַאקסרָאװַאי ַאדור ףרָאד ןיא טצעזַאב

 "טיל ןוא רעניַארקוא 300 ןופ ןָאזינרַאג ןסיורג ַא ,ןשיטערעד-לטעשז יײסָאש

 -רענַאזיטרַאּפ עלַא יד ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא .ןשטייד טימ שארב רעניוו

 ןעמַאזוצ ,קאלוב ,שטיװָאמיסקַאמ ,טַאלוב סירָאב ,ןינָאכַאװ יוװ ,ןרידנַאמָאק

 ןסָאלשַאב זיא ,יקסנילּפַאק שריה ןּוא סַאלטַא ר"ד ןרידנַאמָאק עשידיי יד טימ
  .ןָאזינרַאג םעד ןטכינרַאפ וצ ןרָאװועגו

 רעבָאטקָא ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עקַאטַא יד

 ,דיגמ .א טימ שארב .,ןַאמ 10 ןופ (טסניד-ריּפשסיוא "עקדעווזארפ יד ,2

 ןטימ ,;עיצַארעּפָא יד .ףרָאד ןיא עגַאקל יד טלעטשעגטסעפ גָאטרַאפ טָאה

 לייט ַא .גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא ,ןדַאירטָא עלַא ןופ לײטנָא

 .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ליפ ,ןלַאפעג ןענייז 50 .ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה ןשטייד
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 "רעד טָאה'מ ,עטעדנואוורַאפ 6 ןוא עטיוט 2 ןרָאלרַאפ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד
 יד .,ןדַאירטָא יד ןשיווצ טלײיטעצ ייז ןוא ןעייפָארט-סנירק עסיורג ןבורָאװ
 יד טריטַאטסנַאק טָאה ,טייצ-גָאטימ ןשטייד יד וצ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ףליה
 / ,םינָאלס ןייק קירוצ קעװַא דלַאב זיא ןוא ןָאזינרַאג רעייז ןופ עיצַאדיוװקיל

 ןיא רענַאזיטרַאּפ יד טכַאמעג טמירַאב טָאה ַאקסרָאװַאי ַאדור ייב גיז רעד
 ,מלק 200) עשטשוּפ רעקאבילַאנ ןופ ןעמוקעגנָא דלַאב ןענייז סע .טנגעג ןצנַאג
 ןדַאירטָא עלַא ןופ ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,םיחילש (רעקסנַאשטיּפיל רעד ןופ
 סנינאכאוו ןוא סיקסנילּפַאק .ןיקציניס ןַאטיּפַאק טימ שארב ,עדַאגירב ַא
 זיא סָאװ ,(ףמַאק) "אבראבק דַאירטָא ןיא טקינײארַאפ ךיז ןבָאה ןדַאירטָא
 ,"?ןדאווזוש 3 ןופ --- ,עשידיי ַא ענייא רעטנורעד ,סעטָאר 3 ןופ ןענַאטשַאב
 ,שטיװעלעסָאי .י ןוא ןירג ,פ ,יקסנילּפַאק טימ שארב

 ןיא רעגַאל-סטעברַא רעצעראווד ןופ ןדיי
 עשטשוּפ רעקסנַאשטיפיל

 ןוא רעגַאל רעצעראווד ןיא הטיחש יד ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רענעי ןיא
 -עגמוא ןענייז 10 ןופ עפורג ַא .דלַאװ ןיא ןפָאלעג ןטרָאד ןופ ןענייז ןדיי
 עשידיי .םירסומ ןוא ןטנַאראבאלאק ךרוד רָאטוכ ַא ףיוא ןרָאװעג טכַארב
 ןפיוא ,גַאלפ יעגרעס טנַאנעטײל ןשיסור ןטימ שארב קעוװַא ןענייז רענַאזיטרַאּפ
 ייברעד זיא גאלפ ,ןוז ןייז ןוא רעױּפ םעד ןעוועג קסּפ םייקמ ןוא ראטוכ
 -טשער ןעוועג ןענייז רעגַאל-סטעברַא רעצעראווד ןיא .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג
 ,לטעשז ,קאבילאנ ,שטיוועכעל ,קצעלק ,עיוויא ,תוליהק עשידיי ליפ ןופ ךעל
 רעבָא ךיז ןבָאה ךס ַא .ןבעל ןביילב ןלעװ ייז זַא ,טביילגעג טָאה ןדיי יד
 ,דלַאװ ןיא ןייג טיירגעג

 .רעוועג ןָא ןליפַא ןייג וצ טריטיגַא טָאה וואנואר םייח רעלטעשז רעד
 לסָאי טימ שארב ,ךעלגניי סקעז ןופ עּפורג ַא קעװַא טשרעוצ זיא דלַאװ ןיא
 ,שטיווָאקנַאמ .א ןוא יקזדורגָאװָאנ ,י ןפָארטעג ייז ןבָאה געוו ןיא .יקסוװָאשרעג
 -עג טשרעוצ ךיז יקסנילּפאק טָאה ,טלייצרעד ראלק"יקסוועיַאמ הניד יו
 יז ןעגנערב וצ ידכ ,רעברַאג רעלטעשז יד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטש
 -בלַאה יד ןעמוקצונוצ קרַאטש טלָאװ סָאװ ,רעדעל טימ ןעמַאזװצ דלַאװ ןיא
 ,טכַארבעגמוא ייז ןבָאה ןשטייד יד רעכָא ,רענַאזיטרַאּפ עסעוורָאב

 םישדח 22 טעברַאעג ןוא עקטסינישַאמ ַא ןרָאװעג זיא ראלק-יקסוועיַאמ
 -יקסנַאלרא ןיא רעירפ ןוא "ַאברָאבק ןופ בַאטש ןיא ,עקנַאיטרַאּפ רעד ןיא
 | | ,דַאירטָא

 יד ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ חוכ ןקידנסקַאװ רדסכ םעד קידנליפרעד
 רעכלעוו תעב ,עוװַאלבָא עטשרע רעייז רעבמעצעד ביײהנָא ןביױהעגנָא ןשטייד
 -רענַאזיטרַאּפ יד טייצ ערעגנעל ַא ףיוא ןריזינַאגרָאזעד וצ ןעגנולעג זיא ייז
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 ר"ד -- ,ןרידנַאמָאק ערעייז עדייב ןריולרַאפ ייברעד ןבָאה ןדיי יד .הנחמ
 ,יקסנילּפאק ,ה ןוא סַאלטַא

 "עג טסיירד ןבָאה "ַאברָאב, ןופ עטָאר רעשידיי רעד ןופ ןדָאװזוו 2 יד
 יקסנילּפַאק .ה ."סעדַאסַאז ןיא ,רקיע רעד ,רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןיא טפמעק
 רעייז ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,עיציזָאּפ ַא ןעמונרַאפ טָאה דאווזוו ןט1 ןטימ
 ןעװעטַארסױרַא ןזיווַאב ןוא ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה ןדיי יד ,ןסָאשַאב קרַאטש
 ןענייז יקסנעטיב .י ןוא יקסנילּפַאק .ה .דלעפ סאנוש ןופ רעפרַאוװנלױוק רעייז

 ןסָאשַאב ייז ןענייז געוו ןפיוא .סעיצקורטסניא עיינ ךָאנ בַאטש ןיא קעוװַא
 -רַאפ זיא יקסנילּפַאק ,טיוט ןלַאפעג זיא יקסנעטיב : גנורעיול ַא ןופ ןרָאװעג
 יקסנָאלבַאי רעיוּפ ןופ רעייש םוצ טּפעלשרעד ךיז ןוא ןרָאװעג טעדנואוו
 טָאטשנא ,ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק טכַארבעג טָאה רעטצעל רעדו
 ןסָאשרעד ןײלַא םיא ןוא טַאמָאטױא ןייז יקסנילּפַאק ייב ןעמונעגוצ ,ףליה
 סיקסנילּפאק טימ רעיש םעד טנערברַאפ ןבָאה ןשטייד ענעמוקעגנָא יד
 | .רעּפרעק

 ךרוד ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ךיוה רעייז ללכב זיא ןיילַא יקסנילּפַאק
 טימ קרַאטש ךיז טָאה ןינָאכַאװ רידנַאמָאק רעייז ; רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד
 רַאפ רעטסומ סלַא דַאירטָא ןשידיי סיקסנילּפַאק ןטלַאהעג ןוא טנכערעג םיא

 | | .ערעדנַא
 רעד ןיא ןוָאלעג ךיז ןַאד ןבָאה רענַאזטרַאּפ עכעלטסירק בור רעד

 ָאכַאװ ןופ גאלשרָאפ ןטיול ,ןענייז ןדיי יד .עשטשוּפ רעקאבילַאנ ןופ גנוטכיר
 ןענייז ןשטייד יד ןענַאװ ןופ ,רעדלעוו רעקסנַאשטיּפיל יד ןיא ןבילבעג ,ןענינ
 ,עװַאלבָא רעד תעב ןַאמ 10 ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד .קעװַא רעטעּפש
 ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד ןופ םזיטימעסיטנַא ןופ ןטילעג ליפ ןַאד ןבָאה
 טָאה וואילאזואק ןַאטיּפַאק טימ שארב דַאירטָא-עיסרעוויד רענעמוקעגנָא רעד
 .ןעײר-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא גנונעדרָא יד טלעטשעגקירוצ רעבָא

 קעדולאשז ןוא לטעשז ףיוא ףירגנָא

 .רענַאזיטרַאּפ ןופ טייקיטעט יד ןטלַאהרַאפ טָאה רעטניוו רעקרַאטש רעד
 טָאה ,לטעשז טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבנָא ןזיװַאב רעבָא טָאה סָאװ ,ןינָאכאוו

 "רַאג ןקיטרָאד ןופ רעניַארקוא קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןגיױצעגרעבירַא ךיוא

 טָאה ןַאלּפ רעייז תויה .לטעטש  סָאד ןריקַאטַא וצ טהצעעג ןבָאה סָאװ ,ןָאזינ

 -עלעסאי .י טימ שארב ,ןדיי 9 ןופ עּפורג ַא טָאה ,יורטוצ ןייק ןענואוועג טינ

 ידכ ,לטעשז ןייק ןייג וצ ןענינָאכאו ןופ גנומיטשוצ יד ןעמוקַאב ,שטיוו

 ןעגנולעג זיא עיצקַא יד .ןָאזינרַאג םעד ןזָאלרַאפ וצ ערעדנַא ךיוא ןכעלגעמרעד

 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןּפָאלטנַא ןענייז ,קינַאּפ יד קידנצונסיוא ,ןטנַאיצילַאּפ 6 ןוא
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 -יפנָא ,יקצעבויל קעטסאק ןופ המקנ ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא
 ,ןדיי טיוטעג טָאה סָאװ ,שטיווייס ףרָאד ןיא ?עװָאכָאמַאסש רעד ןופ רער

 טימ ןעמַאװצ ,טקישעג 1943 ןיא ןעמ טָאה דַאירטָא ןשידיי ןופ דאווזוו ַא
 יד אוו ,טרָא ןַא ףיוא ?עדַאסַאזא ַא ןכַאמ ,ןווָאלרא טימ שאהב ןטסירק 5
 סָאש רעירפ וצ ַא .זייפש ךָאנ ןרָאפ ןגעלפ ַאקסרָאװַאי-ַאדור ןופ ןשטייד
 דצמ רעייפ ןקידלַאב ַא וצ טכַארבעג טָאה רענַאזיטרַאּפ ןכעלטסירק ַא ןופ
 עקמָאלס םייח רעטעדנואוורַאפ רעד .ןלַאפעג זיא שטיװעלעסָאי .י .ןשטייד יד
 ןעיצקירוצ טזװמעג ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןדנואו יד ןופ ןעגנַאגעגסױא זיא
 רעד ךרוד ןסָאשַאב ןרָאװעג ןענייז ןוא ,עטעדנואוורַאפ יד קידנעמענטימ
 טריפענּפָא ןעמ טָאה עטעדנואזורַאפ יד ,אדור ןופ ףליה רעשטייד רענעמוקעגנָא
 טעװעטַארעג טָאה קינסעימ ר"ד ואוו ,לָאטיּפש-רענַאזיטרַאּפ ןלַארטנעצ ןיא
 ,גנילרעג םולש ןטעדנואוורַאפ-רעווש ןופ ןבעל םעד

 טימ ןעמַאװצ ,"ַאברָאבק טָאה 1942 יַאמ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -רַאפ ןוא קעדולַאשז לטעטש סָאד טריקַאטַא ,ןּפורגרענַאזיטרַאּפ ערעדנַא
 טּפַאכעג ןענייז ןטנַאיצילָאּפ עשטייד 2 .רעפלעהרעטנוא עשטייד עלַא טעטכינ
 טָאה םעדכָאנ ,סטוג-ןוא-בָאה עשטייד ליפ ןעמונעגוצ טָאה'מ ןוא ןרָאװעג

 ייברעד ,"ןדַאירַאנסא ןופ סענימ ןטעברַאסיױא ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז ןעמ
 -ַאזוצ ,ןענייז סָאװ ,ןיוועל ךורב ןוא לעסוב לארשי טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה
 יז ןענייז רעטעּפש .רערינימ עטסעב יד ןרָאװעג יקסנעוואק והילא טימ ןעמ

 ,עשטשוּפ רעקאבילַאנ ןיא קילעראג רידנַאמָאק ןופ דַאירטָא םוצ רעבירַא
 יד .קאשירקאנ ןיא ןָאזינרַאג ןגעק עיצקַא ַא ןעוועג זיא 1942 לירּפַא ןיא

 טכַאזרוארַאפ טָאה סָאװ ,דאווזוו רעשידיי רעד | טכַאמעג טָאה "סעדַאסַאזא
 ןיא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה עקירעביא יד ,ןשטייד עכעלטע ןופ טיוט םעד
 קאשירקאנ ףיוא עקַאטַא רעטייווצ ַא ייב (.סרעקנוב עטרעצנַאּפרַאפ) ?ןטָאד; י
 -סורַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"קיווענארבא ַא ףמַאק ןיא טריפעגניירַא ןעמ טא
 -ינַאכעמ עשידיי ךרוד ןרָאװעג טריטנָאמער זיא ןוא עראצש רעד ןופ ןגיוצעג
 קיווענארב םעד .ץעיווַארק .י ןוא ןיקסזנמ .ש ,ןַאמרעב .י ,לעסוב .י -- ,רעק
 -עּפש ,טייקיטכיזרָאפמוא בילוצ טָאה רע ןעוו .טרינימרַאפ ךָאנרעד ןעמ טָאה
 ,ןטסולרַאפ ןעוועג ןענייז ,ןסירעגפיוא רעט

 רענַאזיטרַאּפ יד ןשיװצ םזיטימעסיטנַא

 ןליפעג עשיטימעסיטנַא ןופ זיורבפיוא םוצ טכַארבעג טָאה לַאפ רעד
 ןפָארטשַאב ןדיי ןעמ טגעלפ ,דלוש רעטסנעלק רעד רַאפ .ןדיי-טינ יד ןשיווצ
 עּפורג ַא ,טקידלַאװגרַאפ ןוא טביורעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ?עדליווק ,.טיוט טימ
 ןַאד ןענייז ןַאהַאק .א ,יקסוואצרעג .א ,יקסבוילעש .נ טימ שארב ,ןדיי 25 ןופ
 ,ןקיטרָאד םוצ ןטָארטעגוצ ןענייז יז ואוו ,עשטשוּפ רעקאבילאנ רעד ןיא קעווַא
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 עשידיי ןגעוו יּפַאק ןיא רעטייוו םיא ןגעו עז) דַאירטָא ןשידיי ןטנּפָאװַאב
 .(עשטשוּפ רעקָאבילאנ רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ

 -רַאפ יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא 1942 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 ןגעלפ עװקסָאמ ןופ .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ גנוריפנָא-טּפיוה רעד טימ גנודניב
 ,ןרָאטקורטסניא ןוא ןטנעמַאקידעמ ,רעוועג טימ ,ןענַאלּפָארע ןעמוקנָא רדסכ
 םענעפורעג יױזַא ןיא טקילײטַאב קרַאטש ןַאד ךיז טָאה עטָאר עשידיי יד
 -ּפָארַא ,ןענַאבנזייא ,ןקירב ,ןסלער ןסירעגפיוא טָאה ןעמ ןעוו ,"גירק-ןסלער;
 ,לג ,ד .א עיצינומַא ןוא רעטילימ טימ ןגוצ ןזָאלעג

 טקרַאטשרַאפ ןוא עוַאלבָא עסיורג עטייווצ ַא טכַאמעג ןַאד ןבָאה ןשטייד יד
 ןסיורג ןבילוצ .ַאקסרָאװַאי ַאדור ,ןשיטערעד ,לטעשז ןיא ןענָאזינרַאג ערעייז

 ןזָאלעג ךיז ןוא עשטשוּפ יד ןוָאלרַאפ דַאירטָא סקאלוב ןוא ןדיי יד ןבָאה קורד
 ןיא ןעמוקעגקירוצ ,1943 ,רעבָאטקָא ןט15 םעד רעבָא ,ןשרַאמ עגנַאל ףיוא
 | .עשטשיּפ עקסנאשטיּפיל רעד

 ןעמונעג ןַאד ןדיי יד ןבָאה ,טכַאמ רעד ןופ שינעביולרעד רעד טימ
 ,רעפלעהרעטנוא עשטייז ערעדנַא ןוא תוחּפשמ עשיאזיצילַאּפ ןופ המקנ

 ןיא רעגַאל ַא ןפַאשעג ןעמ טָאה רעטניוװ וצ .טולב שידיי ןסָאגרַאפ ןבָאה סָאװ
 ,לג .ד .א סנוויוא-קַאב ,דָאב ַא ,ןטַאטשרַאװ טימ ,יבולָאג ףרָאד

 עסיױוק יד ןגעק ףמַאק רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה טייצ רענעי וצ
 ןרעיול ןוא טעברַא רעייז ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןרעטש ןגעלפ סָאװ ,"ןקַאילָאּפ

 ףידנַאמָאק ןכרוד טריפעגטָא .סעיצקַא ןופ ןעמוקקירוצ םייב ,ייז ףיוא

 זיא'ס ואוו ,ףרָאד סָאד טהיקַאטַא דַאירטָא רעצנַאג רעד טָאה ,ווָאדיױװַאה|

 סָאד ןוא ןקַאילָאּפ 10 ןלַאפעג ןענייז סע .בַאטש רעשיליוּפ רעד ןענַאטשעגנײא
 .רעייפ טימ ןרָאװעג ןזָאלעג זיא ףרָאד

 עטָאר רעשידיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל

 -רענַאזיטרַאּפ יד ןופ גנוריזינַאגרָאער ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1944 בייהנָא

 ?יקסיעדרַאװגיָאנסַארקק ,רעיינ ַא ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא סע .תוחוכ

 ןופ לייט ַא ןקיש טפרַאדעג ןבָאה ןדַאירטָא עקירעביא יד ןיהואוו ,דַאירטָא

 טצונעגסיוא ןבָאה *ַאברָאבק ןופ רעריפנָא עשיטימעסיטנַא יד ,ןשטנעמ ערעייז

 טָאה ןעמ :עטָאר עשידיי ערעדנוזַאב יד ןרידיווקיל וצ ידכ טייהנגעלעג יד

 ,דַאירטָא םעיינ ןרַאפ ןרידנַאמָאק-דאווזוו .וועג עלַא ריא ןופ ןעמונעגסיזרַא

 זיא ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה סָאװ ,ענליוו ןופ טסינומָאק ַא ,ןַאמלוש ,ח

 רעבָא ךיז טָאה ,יינשאלאק דידנַאמָאק רעיינ רעד .טריטסערַא ןרָאװעג וליפָא

 ןוא ןדיי יד טומ ןבעגענוצ טָאה סָאװ ,רעריפנָא רעטוג סלַא ,ןזיװעגסױרַא

 ןדיי יד .ןעגנונעכייצסיוא-סגירק ֹוצ רעפמעק עשידיי ליפ טלעטשעגוצ ךיוא

 ,שטיוואקלעמ ןופ ײצילָאּפ דעד ןגעק ףמַאק םייב טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה
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 ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז ןטנַאיצילָאּפ 6 ןוא ןשטייד 15 ןלַאפעג ןענייז'ס ןעוו
 ,ןדיי יד גנונעקרענָא טקירדעגסיוא ןַאד טָאה יינשאלאק .ןעייפָארט ליפ טימ

 ןיא ןענַאטשַאב ויא "?עקנַאזיטרַאּפפ רעד ןופ דָאירעּפ רעטצעל רעד
 ןגעק ןזָאלעג לעיצעּפס ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,?סעצווָאסַאלװא ןגעק ףמַאק
 5 ןוא ןלַאפעג ןענייז ןדיי 2 .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעטקרַאטשרַאפ רעד

 "עלוּפ; ַא ,רעטכיל לאימחרי ךיז טָאה טנכייצעגסיוא .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג
 סָאװ ,שטיווָאנַאמפיש המלש רעקדולאשז רעד ןוא לטעשז ןופ ?קישטטָאימ
 ןבָאה ןטנַארָאבַאלָאק יד .ןדנואו יד ןופ ןברָאטשעג לָאטיּפש ןיא זיא
 ,אקסרָאװַאי-אדור ןיא יײצילָאּפ יד ןוא טפנוקוצ רעייז רַאפ ןרעטיצ ןעמונעג
 ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןגיז ןסיורג יד קידנעעז
 ,ןָאזינרַאג םעד ןּפַאלקעצ וצ םיא ןפלָאהעג ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,1944 ינוי ןיא ,עװַאלבָא עשטייד עטצעל יד ךיוא
 -מורַא ןרָאװעג ןענייז רענַאזיטרַאּפ יד ,?סעצווָאסַאלוװש ןופ ףליה רעד טימ
 ױזַא ןעוועג זיא ןסע טימ ךיוא ןוא עיצינומַא טלעפעג טָאה'ס .טלגנירעג
 טכַאמעג ןבָאה ןדַאירטָא עדייב .דרעפ עטרגּפעג ןסעגעג טָאה'מ וַא ,רעווש
 -עג ךעלדנע יא סָאד .םעלק ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןוואורּפ עטלפייווצרַאפ

 ,טנופ .נ ,דיי ןטימ שארב ,טסניד-ריּפשסיוא ןטוג םעד קנַאד ַא ,ןעגנול
 ,ןלַאפעג ייברעד ןענייז ,רעלטעשז 3 רעטנורעד ,רענַאזיטרַאּפ 5

 -רַאפ ךיז טָאה דלַאװ רעקסנַאשטיּפיל םעד םורַא עדַאקָאלב עשטייד יד
 ןיא םוא רימ ךיז ןרעק עקירעגנוה ןוא עדימש ,1944 ילוי ןט1 םעד טקידנע
 -יטרַאּפ יד .יקציוואס םייח תונורכז ענייז ןיא טביירש -- ,"רעגַאל רעזדנוא

 ןבָאה ייז .טנעָאנ זיא ײמױַא עשיטעווָאס יד זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רענַאז
 רעשטייד רעד ןופ טירטקירוצ םעד ןרעטש וצ עבַאגפיוא יד טריפעגסיוא ןַאד
 ןוא ,עווָאבירקס ןוא עקנאשזאר ןשיווצ עיניל-ןַאב יד ןסיירפיוא ךרוד ,ײמרַא
 ,קָאטסילַאיב-םינָאלס ךַאילש ןסיורג םעד

 ילוי ןט9 םעד .לטעשז ןיא ןיירַא ײמרַא יד זיא 1944 ילוי ןט7 םעד
 סָאװ ,ןרעציפָא עשיטעווָאס עכיוה רענַאיטרַאּפ יד וצ ןעמוקעגנָא ןענייז
 ,אנוש ןשטייד ןגעק ףמַאק ןיא רענלעז עיירט סלַא ,טסירגַאב ייז ןבָאה

 ייז טָאה'ס ואוו ,קסיװָאקלָאװ ןייק קעװַא ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד
 ךיז טָאה סָאװ ,עיזיוויד ַא ןיא ןסָאלשעגנײא ןַאמ טרעדנוה ןופ לָאצ רעד ןיא
 ,רעלטעשז 20 ןופ ןעמענ יד סיוא טנכער יקציוואס .גירק ןיא טנכייצעגסיוא
 ערעדנַא ןיא ןסָאלשעגנָא רעלטעשז 25 ןופ ךיוא יװ ,ןעוועג ןטרָאד ןענייז סָאװװ
 יד ןיא ןיוש ,ןטכַאלש עקידרעטייוו יד ןגעװ ךיוא טלייצרעד רע ,ןדַאירטָא
 .רעלטעשז ענעלַאפעג-שירפ יד ןגעוו ןוא --- ,ײמרַא רערעלוגער רעד ןופ ןעייר
 ,קָאטסילַאיב רעטנוא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא ןילַא יקציוװַאס

 ןעמ טָאה ,ײמרַא רערעלוגער רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןרירטסיגער םייב
 ןעמענ יד ןוא ץַאלּפ-םַאטשּפָא ןייז ןגעוו ,ךעלנייוועג יו ,טגערפעג ןיקציווַאס
 ןוא ןגיושעג רע טָאה .םוקמוא ןופ לַאפ ןיא ייז ןגָאזנָא ידכ ,םיבורק ןופ
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 ףיוא ביגפ .ןבענוצפיוא ןעמעוו טינ טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג רעטעּפש לסיב ַא

 ןבעגעג ןַאד טָאה יקציווַאס --- .טנָאזעג סור רעד טָאה -- ,"טסליוו וד ןעמעוו

 ,(""ןדיי רעלטעשז ענעבילבעג-ןבעל עלַא; :סערדַא םעד

* 
 כא לא

 יז ,?רעגַאל-עילימַאפא ַא ןיא ןדיי 400 ַא ךיוא ןעוועג ןענייז דלַאװ ןיא

 .י ךרוד טריפעגנָא ןּפורג (עכעלטפַאשטריוו "ענעװטסייזָאכ, ןפַאשעג ןבָאה
 עסיורג ַא ןפַאשעג ,שיילפ ןוא טיורב טלעטשעגוצ ןבָאה סָאװ שטיװעקנַאמ
 ענעדישרַאפ טריפעגסיוא ןוא ןיכעק-טּפיוה סלַא ,יקציוואניט הרובד טימ ךיק
 ,טײקשיטַאבעלַאב-רענַאזיטרַאּפ עלופ ַא קידנלעטשפיוא ,ןטעברַא ערעדנַא

 -ַאבמוא ןוא עקיאעפ-ספמַאק-טינ ליפ ןסָאלשעגניײא טָאה ?עניימעס; יד
 טכַאנײב ןעלטעב ןגעלפ ליפ ;ןטילעג קרַאטש רעייז ןבָאה סָאװ ,עטנּפָאוװו
 ןופ זיולב טינ ןטילעג טָאה'מ .םירעיוּפ עטנַאקַאב ייב טיורב ןוא לפַאטרַאק

 זיא ךעלקערש סרעדנוזַאב .רענַאזיטרַאּפ ןטימעסיטנַא ןופ ךיוא רָאנ ,םירסומ
 -עגמוא ךיוא ןענייז ליפ --- ."סעװַאלבָא; עשטייד יד תעב עגַאל יד ןעוועג

 רעטלַאק רעד ןיא טעװעשרבעג טָאה סָאװ ,סופיט ןוא רעגנוה ןופ ןעמוק
 "סעקנַאילמעזא ןוא (ןטקנוּפ-ץוש) "סענָארכס; יד ךיוא ןעוו ,טייצ-רעטניוו

 ,ץוש ןייק ןעוועג טינ ןענייז (ךעלזייה-דרע)



 סאלטַא .י ר"ר ןופ דַאירטַא רעשידיי

 רעשידיי רעד טרירעּפָא טָאה יקסנילּפאק ,ה ןופ דַאירטָא ןטימ תונכשב
 ,סַאלטַא לאיחי ר"ד ןופ דַאירטָא

 טצעזַאב ךיז טָאה ןוא ןליוּפ ןופ ןפָאלטנַא גירק גנַאפנָא ןיא זיא סַאלטַא

 -קַארט ןבױהעגנָא טָאה רע ואוו םינָאלס ןבעל ,ענזישטשיַאלזאק לטעטש ןיא
 עקיטרָאד יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד תעב 1942 יַאמ ןיא .רָאטקָאד סלַא ןריציט
 ,רעטסעווש עקירָאי-17 ַא ןוא ןרעטלע ענייז טעדרָאמרעד ןשטייד יד ןבָאה ,ןדיי

 ַאקלעיװ ףרָאד ןיא טקישרַאפ ןוא טניושעג ,רָאטקָאד סלַא ,ןעמ טָאה ןילַא םיא
 ,ןּפורג רענַאזיטרַאּפ עניילק טימ טקַאטנָאק ןיא ןיירַא זיא רע ואוו ,ַאילָאװו
 יד ןשיװצ רעװװעג ךיוא קידנפיוק ןוא ףליה עשיניצידעמ ייז קידנליײטרע

 ,טצרַא סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע ואוו ,םירעיוּפ

 ר"ד טָאה ,ןישטערעד ןקידתונכש ןיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ
 ןיא ןפָאלטנַא ןטרָאד זיא סָאװ ,טננוי רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז סַאלטַא
 רעד ןוא יקסנעוואק .א ,ץיווָאשפיל .א : ןעוועג ןענייז ןפליהעג עגייז ,דלַאוװ
 | ,ןיכוליא רענַאזיטרַאּפ רעשיסור

 ןדיי 14 ךָאנ טימ ןעמַאװצ דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא זיא יקסנעוואק והילא

 212 עטצעל יד טימ ןרָאװעג טקישרַאפ זיא רע ןיהואוו ,קאדעראוואנ ןופ
 ןגיל ייז ןגעלפ גָאטיײב ,ןַאגַאנ ןייא זיולב ייז ןבָאה טַאהעג .ןדיי רעלטעשז

 יז ןבָאה ,טנגעג יד טוג קידנענעק .טיורב ןכוז --- טכַאנייב ןוא דלַאװ ןיא

 טגעלפ זייּפש ,רעוועג ןכוז וצ םירעיוּפ יד ןופ ןעמעוו ייב ךיוא טסואוועג
 ויב ,ןפמעק רעווש טפרַאדעג -- רעוועג רַאפ רעבָא ,טכייל ןעמוקַאב ןעמ
 -עגנָא ךיז ןוא ,טנּפָאװַאב םורַא ױזַא ךיז ןבָאה עלַא ,טיוט טימ וליפַא ןעָארד
 ןשיסוה ַא טימ שארב ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןָא ןסָאלש
 .טנַאנעטייל

 סָאװ ,סַאלטַא ר"ד ןופ דַאירטָא רעשידיי רעד טרירעּפָא טָאה תונכשב
 םעד ןגָאלשעגרָאפ טָאה סַאלטַא ןעוו .ןדיי רענישטערעד ןופ ןענַאטשַאב זיא
 םיא סור רעד טָאה ,ןעמעינ ןפיוא קירב ַא ןסיירפיוא רידנַאמָאק ןשיסור
 עיצקַא יד ,יקצעוודעמ קחצי רעלטעשז םעד ןוא ןיקסנעוואק ףליהוצ ןבעגעגו
 ,ןסַאלטַא וצ ןײגרעכירַא טביולרעד ןיקסנעוואק ןעמ טָאה ןַאד ןוא ןעגנולעג זיא
 סָאװ ,ענזישטשיאלזאק ןופ בור'ס ,עּפורג ַא ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג זיא רע
 .??רעדירב ערעייז ןופ טולב ןרַאפ המקנ ןופ רעייפ טימ טנערבעג ןבָאה

 ןופ דַאירטָא סעסַאלטַא וצ ןּפָאלטנַא זיא ,שזדָאל ןופ טילּפ ַא ,ןייטשנרוב .ש
 ,ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןצנַאג םעד דַאירטָא םעניא טכַאמעגטימ ןוא ןישטערעד

 ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה סַאלטַא ר"ד זַא ,??טלייצרעד ןייטשנרוב .ש
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 ,ןגָאז רע טגעלפ ,רימש .גנוגעװַאב ןיא ןעוועג קידנעטש זיא רע .,טייקדימ
 ךיוא ןענייז ,יַאמ ןטפ ןופ הטיחש רעד ךָאנ ,ןטַאדלָאס רעמענ-המקנ ןענייז

 ערעזדנוא ןופ המקנ ןעמענ ןלָאז רימ זַא ,םעד רַאפ רָאנ ןבעל רימ .טיוט רימ

 ןדיי רענישטערעד יד ןופ "רעגַאל-ןעילימַאפש םעד ןכוזַאב םייב ."םיאנוש

 : ?עטלפייווצרַאפ עטָארע ַא ןופ רידנַאמָאק רעד זיא רע זַא טגָאזעג סַאלטַא טָאה

 ייב רעפמעק רעדעי "!המקנ -- קנַאדעג ןייא רָאנ ןסייוו רעפמעק עניימ;

 ,אנוש ןטימ ףמַאק ןיא רָאנ ןברַאטש טעװ רע זַא ,ןרעווש ףרַאד ןסַאלטַא

 דַאירטָא ןשידיי ןקידתונכש םעד רעוועג טימ ןפלָאהעג ךיוא טָאה סַאלטַא

 ,עשטשופ רענאשטיפיל ןיא ,ןיקסנילּפאק ןופ

 -לַא יד ןריזינַאגרָא םייב ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג ךיוא טָאה סַאלטַא

 ,טנגעג רעמינָאלס ,ןישטערעד ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עניימעג

 ןשיטעווָאס ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טעברַאעגטימ ןבָאה עּפורג סעסַאלטַא טימ

 טימ ןטַארַאב ךיז ןעגנומענרעטנוא עלַא ןיא טָאה סָאװ ,דַאירטָא-סקאלוב
 עװָארטסָא ןיא טַאר-ספרָאד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא קַאלוב ,ןסַאלטַא

 ןשטייד יד ןעוו ,רעטצנעפ ַא ךרוד ןפָאלטנַא זיא ןוא (טנגעג רענישטערעד)
 ןופ ןעמונעגסיורַא טָאה דַאירטָא סקַאלוב .ןריטסערַא ןעמוקעג םיא ןענייז

 עכלעוו ,ןעקנַאט עניילק עכעלטע ןוא ָאטיױוא ןטרעצנַאּפעג ַא עראצש ךייט

 ןופ רעייפ ךרוד טקעדעג .קיאעפסכיורבעג טכַאמעג ןוא טכיררַאפ טָאה'מ
 -  .סעיצקַא עטגַאוועג ליפ ןריפכרוד טנעקעג דַאירטָא רעד טָאה ,ןעקנַאט

 עשטייד יד ףיוא ןלַאפנָא יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה דַאירטָא סעסַאלטַא
 םעד) ענזישטשיאלזאק ,(1942 'גיוא ןט10 םעד) ןישטערעד ןיא ןענָאזינרַאג

 ןיא ,(1942 רעבָאטקָא ןט8 םעד) ַאקסרָאװאי ַאדור ,(1942 רעבמעטּפעס ןט5

 טסוגיױא ןט15 םעד) ןעמעינ ןרעביא קירב ןקיטכיוו שיגעטַארטס ַא ןרעבָארעד
 יו ,(רעבמעטּפעס ןטס28 םעד) ןַאלּפָארע ןשטייד ַא ןּפַאכרַאפ םייב ,(2

 רעבמעווָאנ ןטס24 םעד) עיצידעפסקע:-ףָארטש רעשטייד ַא ןגעק ףמַאק ךיוא

42,, | | 
 -סיוא ךיז טָאה ענזיצשװשיָאלזָאק ףיוא דַאירטָא סקַאלוב ןופ לַאפנָא ןתעב

 רעד רע זיא ,חטש םעד טוג קידנענָאק ,שטיװאילעּפָאק םהרבא טנכייצעג

 ףיוא רעייפ ַא טנפעעג ןוא זיוה סרעטסיימרעגריב ןיא ןלַאפעגנײרַא רעטשהע
 -עּפָאק ךיוא רעבָא ,ןלַאפעג ןענייז ליפ .ןטרָאד ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו יד
 ןרָאװעג טלעטשעגוצ טיוט ןכָאנ זיא ןוא ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב טָאה שטיווָאיל

 .ןעדרָא-ןינעל םוצ
 יד .דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא טלעטשעג ןבָאה ןשטייד יד

 ןסָאשרעד ,ענזישטשיָאלזאק ןיא ןסירעגניײרַא ,םעד ץָארט רעבָא ךיז ןבָאה ןדיי
 טגָאזעג יװ ,טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עקַאטַא רעד ןיא .טייל-יײצילַאּפ 0
 .ס .ס ןופ ףעש םעד טכַארבעג ןבָאה ןדיי יד .דַאירטָא סיקסנילּפאק ,ןביוא

 -שיָאלזאק יד ןבָאה ױזַא ,ןעגנָאהעג םיא טָאה'מ ואוו ,דלַאװ ןיא ןקידעבעל ַא
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 ןבָאה רעדרעמ יד ןעמעוװו ,בר ןטלַא רעייז רַאפ ןעמונעג המקנ רענזישט
 "רעד -- ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל ךָאנרעד ןוא ןגָאװ ַא ןיא טנַאּפשעגנײא
 ,יקסנעוואק .א תונורכז ענייז ןיא טלייצ

 עיש-םייח טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ענוישטשויָאלזָאק ףיוא לַאפנָא םייב
 םעד טקעדעג רעפרַאװנלױק ַא ןופ רעייפ ןטימ טָאה סָאװ ,שטיווָאשפיל
 | ,לטעטש ןופ ןטערטּפָא

 ,ןישטערעד טריקַאטַא ךיוא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא
 -םיוא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא טביילגעג טינ טָאה קַאלוב רידנַאמָאק

 רענישטערעד יד .ןישטערעד ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד ןטימ ףמַאק ַא ןעמענ
 -רַאּפ יד זַא ,םעד ףיוא ןענַאטשַאב רעבָא טָאה עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 יד טימ ךיז ןענעכערוצּפָא ידכ ,לטעטש סָאד ןלַאפַאב לָאז גנוריפנָא-רענַאזיט
 עיש-םייח ןוא והילא רעדירב 2 יד ןבָאה ,סרעפלעהַאב ערעייז ןוא ןשטייד
 -רַאדנַאשז רעשטייד רעד ןופ עדייבעג יד טמערוטשעג עטשרע יד שטיוואשפיל
 ,עקַאטַא ןיא ןעמעלַא טריפעג ןוא עירעמ

 ,ןטנַאיצילָאּפ 50 ןוא ןשטייד 17 ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענייז לַאפנָא ןתעב
 טָאה ,ןישטערעד ןיא ןוחצנ ןכָאנ ,יקסווָארבמָאד דוד ןלַאפעג זיא ףמַאק ןיא
 ריא, .ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה לגנַארעג רעד זַא ,טגָאזעג סַאלטַא ר"ד
 רַאפ -- ןדיי-רענַאיטרַאּפ יד וצ טגָאזעג רע טָאה -- המקנ ןעמענ טפרַאד
 ,סנ"סעילימַאפ עטעליוקעגסיוא ערעייא

 "טײלײטַאלטַא, יד ןופ לרוג רעד ןוא טַאלטַא ר"ד ןופ טיוט רעד

 טימ ךיוא ךיז טגרָאזַאב ,לָאצ ןיא ןסקָאװעג ןענייז רענַאזיטרַאּפ יד
 ,סעקנַאילמעז ןוא יק ,דרעפ ,רעוועג

 ןפיוא ?עװַאלבָאא ןַא רעבירעד טכַאמעג ןשטייד יד ןבָאה 1942 ףוס
 ןיא -- יקסנעוואק טלייצרעד -- ןענַאטשעג רימ ןענייז געט יירד; ,"דלַאוו
 רעטמירַאב רעד ,ךיוא רעטנורעד ,ןלַאפעג ןענייז ךס ַא .ןפמַאק עקיטולב
 ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה סָאװ ,סַאלטַא ר"ד דלעה ןוא רעפמעק רעשידיי
 ץנייז ןוא סמערָא סיקסנעווָאק ןיא רע זיא ןברָאטשעג ."הנכס ןוא קערש
 ןרַאפ המקנ טמענ ,רעדירב סיוא טלַאה : ןעוועג ןענייז רעטרעוו עטצעל
 טמיטשַאב טָאה סַאלטַא ! "קלָאפ ןכעלקילגמוא רעזדנוא ןופ טולב םענעסָאגרַאפ
 ,טַאדלָאס .וועג ַא ,שטיווָאשפיל קילַא ןקירָאי-20 םעד רעטערטרַאפ ןייז סלַא
 ךיוא טָאה ןוא דנַאלשטייד ןגעק ןליוּפ ןופ גירק ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװו
 דַאירטַא סעסַאלטַא ,(?ףשינעטנעק עשירעטילימ ךיז ןברעוורעד וצ ןזיװַאב
 ןעוועג זיא שטיווָאשפיל והילא .ןטסירק ןוא ןדיי ןופ ןענַאטשַאב ןַאד זיא
 -טַא ןיא ?ַאנישרַאטס; -- עיש-םייח רעדורב ןייז ,"דאווזווא ַא ןופ רידנַאמָאק
 ,דַאירטָא סעסַאל
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 טצעזעגרָאפ שטיװָאשּפיל רעדירב יד ןבָאה ,סַאלטַא ר"ד ןופ טיוט ןכָאנ
 ערעדנַא טימ ןעמַאװצ ,ןסירעגפיוא ,דַאירטָא ןופ ןעייר יד ןיא טעברַא רעייז
 ,ןסָאשעג רעטעּפש ךיז טָאה והילא .ןענַאב ןוא ןענָאלַאשע ,רענַאזיטרַאּפ עשידלי
 ,ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא עישזםייח ןוא ,ןשטייד וצ ןלַאפנײרַא קידנלעוו טינ
 ַאימרַאק רעשילױּפ רעד ןופ רעדרעמ ךרוד ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיוש

 | .?ַאװָאיַארק
 תעב גנולגנירמורַא רעד ןופ ןסירעגכרוד ךיז טָאה עּפורג סיקסנעוואק

 ןדיי יד .רעדלעוו רעמינָאלס יד ןיא קעװַא זיא ןוא עװַאלבָא רעשטייד רעד
 רענַאזיטרַאּפ יד ןיא םזיטימעטיטנַא םעד ןליפ רעקרַאטש ןעמונעג ךיוא ןבָאה
 טָאה רידנַאמָאק רעשיסור רעד זַא ,םעד וצ ןעגנַאגרעד וליפַא זיא סע .ןעייר
 ןרָאלרַאפ ןפילטנַא ןתעב ןנָאה סָאװ ,סעקנַאזיטרַאּפ עשידיי 2 ןסָאשרעד

 ןייז טָאה רע ןעוו ,ןיקסנעוואק ןסיש טלָאװעג ךיוא טָאה ןוא רעוועג סָאד
 ,דלַאװ ןיא טריפעגקירוצ עּפורג

 שארב עּפורגױטנַאסעד עטנָאמרעד-ןביוא יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו
 יד טימ גנוריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,ווָאילַאװָאק ןַאטיּפַאק טימ
 ךשמ ןיא ןַאד טָאה'מ .רעזייווגעוו ריא ןרָאװעג יקסנעווָאק זיא ,רענַאזיטרַאּפ
 שטיוװוָאנַארַאב ןשיווצ רעקרַאפ"ןַאב ןשטייד םעד ןטלַאהרַאפ ןכָאװ עכעלטע ןופ

 ,קסנימ ןוא
 טָאה ,1943 רָאי ןיא ןטרָאד עװַאלבָא רעשטייד רעסיורג רעד ךָאנ

 רעט1 לַאדעמ-רענַאזיטרַאּפ םעד ןעמוקַאב ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ יקסנעוואק

 ;?גירק ןשידנעלרעטָאפ, ןרַאפ ןעדרָא םעד ךיוא ןוא "ןרעטש ןטיור, םעד ,גנַאר

 ןעדרָא-ןינעלק םעד ךיוא ןעמוקַאב רע טָאה 1944 רָאי ןיא
 תעב טנכייצעגסיױא ךיז יקטנעוואק טָאה 1944 רַאונַאי ןט19 םעד

 םעד ןסיירפיוא ןזיװַאב טָאה רע ןעוו ,ץביוטס רעטניה טכַאלש רעסיורג ַא

 .ןשטייד 18 ןעמוקעגמוא ןענייז סע ואוו ,(רעקנוב ןטרעצנַאּפעג) *טָאד, סאנוש

 ןופ רעגניפ עלַא ןסירעגּפָא רעבָא םיא ןבָאה *טָאד, ןטייווצ ַא ןופ ןסָאש יד
 םעד ןעמיװשרעבירַא ןזיוװַאב רע טָאה דרעפ ַא ףיוא .טנַאה רעטכער רעד
 ,עזָאקרַאנ ןָא טריפעגכרוד ןעמ טָאה ןיקסנעוואק ףיוא עיצַארעּפָא יד .ןעמעינ

 .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע גירק ןכָאנ זיא יקסנעוואק
 רַאפ רעזייווגעוו רעד ןעוועג רעטעּפש זיא ןייטשנרוב רעטנָאמרעד רעד

 וצ ירַאנ ישטלאוו ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא

 ןופ בַאטש ןיא ןעגנַאגרעד רע זיא דלַאװ ןיא .עדַאגירב סניטסוּפַאק .נעג

 עשידיי ןוא םינָאלס ןופ טייהנייא רעשידיי ַא ןגעוו "סוראלעיב ַאיַאקסטעװַאס;

 ,יראנ ישטלאוו ןיא ןרעגַאל-החּפשמ
 םיא ךיז טָאה'מ .עיצַאסנעס ַא ןפזרעגסיורַא ןטרָאד טָאה ןעמוקנָא ןייז

 זיב/ טָאה רע .ָאסָאק ,ןעטיב ,םינָאלס ןופ ןדיי ןגעוו ןגערפ ןפרָאװװעג

 רע .ןסור ןופ ךיוא ,ןסורסייו ןופ םזיטימעסיטנַא םעד "טליפרעד קיטייו

 ןשטייד יד ייב ךיז ןבָאה ,ענעגנַאפעג-סגירק .וועג ,רענַאזיטרַאּפ זַא ,ןָא ךיוא טזייוו
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 ןלַאפעג ןענייז ןדיי ענעפָאלטנַא ליפ .טפיג ןשיטימעסיטנַא ןטימ טקעטשעגנָא

 ןיא םזיטימעסיטנַא ףיוא ןָא טזייו ןייטשנרוב ."טנעה עשיטימעסיטנַא ןופ
 תלוסּפ, ,סעקינלַאנימירק .וועג ןופ טריזינַאגרָא ,עדַאגירב-וװָאקלערטס רעד
 ןטרָאד טריקסַאמעד טָאה בַאטש רעד .?טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןופ
 םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,עיצַאטיגַא רעייז וצ ףוס ַא טכַאמעג ןוא ןענָאיּפש
 ,ןדיי ליפ ןופ טוט

 לעּפַאב ַא ןעמוקַאב גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ יד טָאה 1944 ןטימ ןיא
 ןופ עשטשוּפ רעד וצ ,ןענַאטשעג ןענייז יז ואוו:עראשטש רעד ןופ ךיז ןעיצקירוצ
 ןשטייד יד ןופ טירטקירוצ ןטפַאהנסַאמ ןופ טייצ יד ןעוועג ןַאד זיא סע .קאבילאנ
 ןופ סיורג רעד ןיא קָאבילַאנ ןייק קעװַא ןענייז רענַאזיטרַאּפ יד ,דנַאלסור ןופ

 -רַאפ יד זיא ןטערטּפָא םייב ,ןַאמ טנזיוט 2 טלייצעג ןבָאה סָאװ ,סעדַאגירב 2
 ןרענעלק ןיא ןבילבעג זיא ןייטשנרוב .םיקלח 2 ןיא ןרָאװעג טלייטעצ גנוקינייא

 ןוא ןשטייד יד טימ טכַאלש רעסיורג ַא וצ ןעמוקעג ךיוא ןַאד זיא סע .לייט

 ,קינלוגא השמ ןוא שטיווָאקפעל רעטנורעד ,ןדיי ליפ ןלַאפעג ןענייז סע
 תוחוכ טּפױה יד ןופ ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה לייט סנייטשנרוב

 -עווָאס יד זַא ,ןעגנַאגרעד ייז ןענייז ָאידַאר ןכרוד .ןרעדטַאװ טזומעג טָאה ןוא
 יד ךיוא טומ ןבעגעגוצ ייז טָאה סָאד .קסבעטיוו ןיא ןירַא ןענייז תוחוכ עשיט
 : ןרָאװעג טײנַאב קירוצ רעטעּפש זיא טעברַא-רענַאזיטרַאּפ יד ."טײל-סַאלטַא;
 ןייז טרעטשעג ןוא אנוש ןפיוא ןעיול טכַאמעג ,ןעײסָאש טרינימ טָאה ןעמ
 ,טירטקירוצ

 ןטנַאמרעד םעד סיוא ןייטשנרוב ךיוא טנכייצ טײל-"סַאלטַא; יד ןשיווצ
 ןגָאװ ַא ןבייהפיוא ,ןזייא ןגייב טנָאקעג רע טָאה ,טעלטַא ןַא .יקסנעווָאק והילא
 ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עקימורַא יד ףיוא דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא ןוא ךיוה רעד ןיא
 ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ "רש; סלַא טכַארטַאב םיא

 טקיניײארַאפ ילוי ןט1 םעד ךעלדנע ךיז ןבָאה רענַאװטרַאּפ יד ןעוו
 ידירש. זַא ,ןייטשנרוב טקרעמַאב ,ײמרַא רעשיטעווָאס רערעלונער רעד טימ
 ןענייז טייל סעסַאלטַא ןופ ענעבילבעגרעביא יד) "םידדוב ויה סלטא ישנאג
 ,(םַאזנייא ןעוועג

 -.טימ ןוא ןטפערק ערעלוגער יד ןיא ןײרַא ןענייז ןדיי עלַא
 ןלַאפעג ןענייז עלַא טעמכ .ןשטייד יד ןגעק שרַאמ ןקידרעטייוו םעד טכַאמעג
 ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא ,ןיילַא ןייטשנרוב ,רע ,ןטכַאלש עקידרעטייוו יד ןיא
 טָאה רע ואוו ,ןישטערעד טכוזַאב ,ַאלעב יורפ ןייז ןענופעג רעטעּפש טָאה
 ענעבילברַאפ יד ןופ .י"א ןייק קעװַא זיא ןוא טױט לטעטש סָאד ןענופעג
 ,??ןילרעב זיב שרַאמ םעד טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,אזוקס קחצי רע טנָאמרעד



 ירָאנ ישטלַאװ ןיא דַאירטַא ןוא רענַאל רעשידיי

 (םינַאלס ןבעל) |

 חטש רעטקַאהעגסיוא) "ענַאילָאּפא ַא ןעוועג זיא יר ָא נ יש טלָאוו

 סע ואוו ,טנגעג רעמינָאלס ןופ רעדלעוו עטכידעג ןשיוװצ ץעגרע ,(דלַאװ

 ןטיול ,ןסורסייוו ןוא ןקַאילָאּפ 600-500 ַא ןרָאװעג טצעזַאב גירק ןרַאפ ןענייז
 םעד ןופ .טפַאשטריװ רעדנוזַאב ַא ןיא החפשמ רעדעי .ה ,ד, םעטסיסז רָאטוכ

 ישטלָאוש ןעמָאנ רעד טמַאטשעג ךיוא עקַאט טָאה לקניוו םענעפרָאװרַאפ ןטייוו

 ,ןטסענ עשיפלעוו) ?יראנ
 ןופ רעדלעװו יד ןיא גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןרענָאיּפ ידו

 ייז ןבָאה ףליה .ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס ןעוועג ןענייז ירָאנ ישטלָאװ

 רעייטשוצ ןלופטרעוו ַא ,רעקיטַאּפמיס"ןסורסייװ טכיש םעניד ַא ןופ ןעמוקַאב

 ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא עשידיי יד ןבעגעג ייז טָאה רעוועג ןופ

 ,עיצינומַא ןוא רעוועג טרעפילעג שיטַאמעטסיס ייז טָאה סָאװ ,ָאטעג רעמינָאלס

 רעוועג ליפ .םינָאלס ןיא "רעגַאל-ביור-סגירקש ןשטייד ןופ עטעבנגעגסױרַא

 ןופ ןטערטּפָא םייב ןעגנולײטּפָא עשיטעווָאס יד ןזָאלעגרעביא ךיוא ןבָאה

 ,דנַאלסורסיײיוו
 ,םינָאלס ןיא תוטיחש ןופ טיטילּפ ןעוועג ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 -סיוא טעמכ ןופ ןרעגַאל יירד יד .דנַא ,א שטיוועצאוויא ,עװעסָאק ,ןעטיב

 רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק לָאצ יד .תושפנ 770 טלייצעג ןבָאה ןדיי ךעלסילש

 ןעװעג זיא ירָאנ ישטלָאװ ןופ רידנַאמָאק .ןַאמ 700 םורַא ןעוועג זיא

 ;וָאקירַאקָאט אשזָאירעס -- (רעריפנָא רעשיטילָאּפ) ?קורטילָאּפש ,וװָאמערפעי

 יהעג עכעלטסירק 5 .ןדיי יד ןופ םינינע יד טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה רֶע

 ַאיטסָאק רענייא רעטנורעד ,ןפלעהטימ טפרַאדעג ייז ןבָאה ענעגנַאפעג-סנירק

 רענַאזיטרַאּפ יד .ןענַאטשעגסױא ליפ ןענייז ןדיי יד ןכלעוו ןופ ,ווָאילַארָאק

 ואוו ,רעפרעד יד טימ ןעגנואיצַאב עכעלדירפ ןיא ןייז וצ טימַאב ךיז ןבָאה

 סע זיא קידנעטש טינ רעבָא ,ןיּפש ןוא ןטקודָארּפ טריזיווקער ןבָאה ייז

 372 ,שטייד ןטימ טּפָא טעברַאעגטימ ןבָאה םירעוּפ יד זַא טרפב .,ןעגנולעג

 -ספרָאד יד ידכ ,עשידיי יד טימ ןרָאפטימ ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק

 ,ףמַאק רענַאזיטרַאּפ םענײמעגלַא ןופ לייט ַא ןענייז ןדיי יד זַא ,ןעז ןלָאז טייל

 ןזיװעגסױרַא ללכב טָאה סָאװ ,וװָאקיראקָאט ןייגטימ ןדיי יד טימ טגעלפ טפָא

 ןופ טנעה יד ןופ) 1942 רָאי ןיא ןלָאפעג זיא רע .ייז וצ גנואיצַאב עטוג ַא

 ,ןסורסיורג ןעוועג ןענייז .ןרידנַאמָאק בור'ס .(רענַאזיטרַאּפ עשיטימעסיטנַא

 .ענעגנַאפעג-סגירק רַאפ ןרעגַאל יד ןופ ענעפָאלטנַא

 רעביא טשרעהעג ןוא םיחטש עסיורג טשרעהַאב ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד
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 ןופ ןגיוא יד ןיא ןלַאפעג זיא ןשטייד יד ןופ שזיטסערּפ רעד .רעפרעד ייר ַא
 ןבָאה ייז .רעטסיירד ןרָאװעג ןענייז ןשטייד יד ףיוא ןלַאפנָא יד .םירעיֹוּפ יד
 ,טעטש ןיא רָאנ טשרעהעג ללכב

 ףיוא ןגעלעג זיא ,ןירַא ןענייז ןדיי יד ןיהואוו ,רעגַאל-"װעיַאּפַאשטא רעד

 -רעמייב ןופ רעכעד טימ ,ךעלדייב טלעטשעגפיוא ןבָאה ןדיי יד .לגרעב ַא
 טיורב ןגירק וצ ידכ ,?סעיצַארעּפָאק ףיוא סױרַא ןעמ זיא טכַאנייב .ערָאק

 ייב ;קיליוויײרפ ןבעג ןגעלפ םירעיוּפ לייט .ןטקודָארּפ-זייּפש ערעדנַא ןוא
 שידיי עטעװעבַארעגנָא ייברעד טניפעג ןעמ .גנַאװצ טימ סע ןעמ טמענ ערעדנַא
 -רַאפ ייז סָאװק ,שדוק ירפס וליפַא ,לבעמ ,רעדיילק ,שעוו :סטוג ןוא בָאה

 עיינ דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז העש עדעי ,גָאט ןדעי ."ריּפַאּפ ףיוא ןצונ
 ' ,סעּפורג ןוא ענלצנייא - ,ןדיי

 םיטילּפ ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ןרעגַאל עשידיי יד ןופ ךעלדייב יד ןיא
 ,ןישולַאק ,וָאכָאטסנעשט ,שילַאק ,שזדָאל ,עשרַאװ ןופ דנַאלסורסיײװ ןיא

 ,עקנעלָארטסָא ,םינָאלס ןֹופ םיבשות ןוא קלַאוװאוס ,קסירב ,ווָאקַאמ ,ווָאקשיװ

 טנרעלעג ייז טָאה ןעמ .שטיוװָאנַארַאב ,עוועסָאק ,שטיװעצַאוװיא .,ןעטיב
 -- ,ליצ ןיא ןסיש ,ןרעוולָאװער ןוא ןסקיב ןעמענעצ ,רעוועג טימ ךיז ןייגַאב

 ,ןריקסַאמרַאפ וצ ךיז יװ ,ךיז ןטיהסיוא יװ ,אנוש םעד ןריקַאטַא וצ ױזַא יו
 טפַאשטריװ רעד ןגעװ טגרָאזעג ןבָאה ןעיורפ יד ,לגוד,א אנוש םעד ןרַאנּפָא
 ,ךעלרעדניק עטעװעטַארעג יד רַאפ ןטרָאג-רעדניק ןימ ַא וליפַא טכַאמעג ןוא

 רעטשרע רעד ךָאנ זַא ,(??טלייצרעד יקסווָאקטיּפ השמ רענַאזיטרַאּפ רעד
 ייב ןבילברַאפ ןענייז ,1942 ילוי ןטס25 םעד ,ומחנ תבש ןעטיב ןיא הטיחש

 טרעדנוה רַאּפ ַא טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ןטרָאד ןענייז סָאװ ,1200 ןופ) ןדיי 360 ַא
 -עצ ,עכעלקילגמוא; ,(שטיוועצאוויא ןופ ענעבירטרַאפ ןוא ןלױּפ ןופ םיטילּפ
 -עמוקעגמוא יד ןעוועג !אנקמ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטמותירַאפ ןוא ענעכָארב
 שדוח ַא ךָאנ רָאנ זַא ,שוריפב ןדלָאמעג טָאה עקלוש םרַאדנַאשז רעד ...ענ
 תועידי לטעטש ןיא ןעגנַאגרעד ןענייז לייוורעד ."ןבעל וצ ןבילברַאפ זדנוא זיא
 רעשיסורסייו רעד ןופ ןטסָאּפ ןפיוא ,רענַאזיטרַאּפ ןופ ןלַאפנָא עסיורג ןגעוו
 רעד ןיא וַא ,טסואוורעד ךיוא ךיז טָאה ןעמ .עװעסַאק ןיא ,"עװַאכָאמַאס;
 ,דלַאװ ןיא ןדיי ָאד ןענייז ירָאנ ישטלָאװ ןופ טנגעג

 ןפיולטנַא ןימ זַא ,טהנעטעג רענגעק יד ןבָאה ןעטיב ןופ ָאטעג ןיא ךיוא
 ןטרָאד ךיוא ךיז טָאה ןעמ .עיצַאדיװקיל עלענש ןייז ןייז םרוג ןעמ טעוו
 טכַאמעג תונכה עלַא ןוא דלַאװ ןיא ןייג ןופ רענגעק עטלייצעג יד רַאפ טיהעג
 ןופ ןשטנעמ 11 ךָאנ טימ ןעמַאזװצ ,טָאה רעביירש רעד ןעוו .םייהעג ןיא
 ךָאנ ,ייז ףיוא ךיז קידנקוקרַאפש ןענייז ,בוטש יד ןזָאלרַאפ ,החּפשמ ןייז
 -גוה יד .,.."ןפױלטנַא וצ הנווכ רעבלעז רעד טימ רעייש ןיא ןעמוקעג ןשטנעמ
 םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה ,טלמַאזעגפיונוצ ןטרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טרעד
 -טכילש ןוא טקרעמַאב ייז טָאה'מ .ןַאמ 1210 וצ סעּפורג עניילק ןיא ץַאלּפ
 "טיפ רעבָא .יירעסיש ַא טרעהרעד ךיוא ךיז טָאה סע ,"ףיוא ןסיש סעטעקַאר
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 ןצעזרָאפ ןוא ץַאלּפ ןכעלרעפעג ןופ ןענירטנַא וצ ןעגנולעג זיא עּפורג סיקסווָאק
 ."הכולמ-רענַאזיטרַאּפפ רעד ןיא ירָאנ ישטלָאװ יד וצ געוו םעד

 -רענַאזיטרַאּפ עשידיי עקינייא ןגעוו םיטרּפ ןָא ךיוא טיג יקסווָאקטיּפ

 ,ןדיי רעמינָאלס 110 ןופ ןענַאטשַאב זיא 51 רעמונ עּפורג יד .ןטרָאד סעּפורג
 ,ןטַאנַארג ,ןרעװלָאװער ,רעפרַאװנלױק ,ןסקיב טימ טנּפָאװַאב ,טנגוי רקיע רעד

 ,םינָאלס ןיא רעגַאל-ןעייפָארט ןטנָאמרעד ןופ טעבנגעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ
 לייט ַא טימ ןבָאה רעמינָאלס יד ,ןבעל ןטימ טלָאצַאב ייברעד טָאה רענייא טינ

 ,רעגַאל ןיא ןדיי ערעדנַא ךיוא טנּפָאװַאב רעוועג

 ,רעוועסָאק 210 ןופ ןעוועג זיא ,58 רעמונ ,ןדיי ןופ עּפורג עטייווצ ַא

 ןפיוא רענַאזטרַאּפ ןופ לַאפנָא םעד תעב ,ןטרָאד ןופ קעװַא ןענייז סָאװו
 ; ןסקיב 60-50 ,רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ ייב ןעמוקַאב ייז ןבָאה רעוועג .לטעטש

 יירעסָאלש ,יירעדיינש רַאפ ןטַאטשרַאװ טלעטשעגפיוא ךיוא ןבָאה  ייז

 ךיוא טָאה ,ןייטש ,םינָאלס ןיא טילּפ רעשטייד רעד ,ל,נ,ד.א יירעטסוש

 ענעזָאלעגרעביא ןיא ןענוטעג טָאה'מ סָאװ ,ןלייט ןופ טַאמרַאה ַא טריטנָאמ

 עשידיי-טינ ןשיװצ ןפרָאװעצ ןעוועג ךיוא ןענייז ןדיי .ןעקנַאט עשיסור

 ,סעּפורג
 עּפורג רענעטיב יד ,ןדיי 200 !יב ןּפָאלטנַא ללכב ןענייז ןעטיב ןופ

 טפלעה ,"ןדָאװזווק; 6 ןיא טלייטעצ ,260 זיב ןסקַאװעג רעטעּפש זיא 60 רעמונ

 רענייא ןוא ןטעברַא-?שזַאטָאבַאסא רַאפ 2 ,(עכעלטפַאשטריוװ) "ענעוװטסיאיזַאכ,

 -ָאטױא ןַא ןוא רעפרַאװנליוק 1 ,ןסקיב 46 טַאהעג טָאה יז .ךַאװ ןטלַאה רַאפ

 .טַאמ

 -רַאּפ לייט .טכַאנייב ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןשטייד יד ןגעק סעיצַארעּפָא יד

 יד וצ -- ערעדנַא .ןטקודָארּפ ךָאנ רעפרעד יד ןיא ןרָאפ ןַאד ןגעלפ רענַאזיט

 ןזָאלּפָארַא ,ןטרָאּפסנַארט-ועטילימ עשטייד ןסייררעטנוא רַאפ --- ןעײסָאש
 ןופ ןרעװ טיײלגַאב ןגעלפ ןשטייד יד .'דכו ,סעיניל-ןַאבנזייא ןופ ןענָאלַאשע
 "סעדַאסַאװש ןופ ןסישַאב ןגעלפ רענַאטרַאּפ יד סָאװ ןטרָאקסע עסיורג

 -רָאפסױא רַאפ רעגַאל ןיא ןעגנערב ןעמ טגעלפ  ןשטייד עטּפַאכעג יד .(ןרעיול)
 ןטימ ָאטױא-טסַאל ןשטייד ַא טּפַאכרַאפ לָאמ ןייא וליפַא טָאה ןעמ ,גנוש

 יד .טעברַא רעד ןיא ןרָאװעג טצונַאב רעטעּפש זיא ָאטױא רעד .רעּפָאש

 -יטרַאּפ 3,000 יד .רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג טשרעהַאב ללכב זיא טנגעג

 ,"הבולמ ַא ןיא הכולמא ַא טעדליבעג ןבָאה רענַאז



 םינָאלס ןופ עּפורנ-רענַאזיטרַאּפ עשידיי עטנּפָאװַאב יד

 ךיז ןבָאה "סרָאצש ןופ .נ.א 51 עפורג רעשידייק רעטנמָאװַאב רעד ןיא
 ,םינָאלס ןיא דרערעטנוא םעד ןופ רעדילגטימ בור יּפ לע טרירטנעצנָאק
 ,1942 ינוי ןיא הטיחש רעסיורג רעד ךָאנ קעװַא ןטרָאד ןופ ןענייז סָאװ

 -רעטנוא ןשינַאזיטרַאּפ ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ,יקציטַאילעד לשנַא
 -(ביור-סגירק) "עטיובק ןשטייד ןיא טעברַאעג טָאה ָאטעג רעמינָאלס ןיא דרע
 ןרָאװעג זיא ןוא םירוחב ךָאנ טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע ואוו ,רעגַאל

 "רע רעד ףיוא ,טעברַא-דרערעטנוא רעד ןופ (רָאטַאנידרָאָאק) "זכרמק רעד

 -ןייא זיא ,ןייטשּפע דוד ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,גנוטַארַאב רערעסערג ,רעטש
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטעברַא ֹוצ גָאלשרָאפ רעד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא קימיטש
 ןגעק ףמַאק רעד סָאװ ,םעד בילוצ רקיע רעד -- ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 יװ ,ָאטעג ןופ ןדיי יד ןופ ץושטסבלעז רָאנ ,ףמַאק-יײטרַאּפ ַא טינ זיא אנוש

 -אילעד טָאה שינעגעגַאב רעטייווצ רעד ייב ,ןטײצ-םָארגָאּפ עשירַאצ יד ןיא
 ,דלַאװ ןיא רענַאיטרַאּפ יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא טרעדָאפעג יקציט
 וצ חילש רעשילױוּפ רעד .ןעימערק חרז טלעטשעגנייא טָאה טקַאטנָאק םעד
 ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טקישעג זיא ,יקסנשטליוו ,רענַאזיטרַאּפ יד
 .?טַארנדוי, ןופ ,שטיװָאניבַאר סקַאמ

 ,לענוט ַא ןבָארג ןעמונעג ןעמ טָאה ,דלַאװ ןיא ןשטנעמ ןריפסיורַא ידכ

 טָאה'מ .טילּפ ַא ןופ הריסמ רעד בילוצ ,טעברַא יד ןלעטשּפָא טזומעג רעבָא

 רעדנַא ןַא ןיא רעוועג עטלמַאזעג סָאד ןריפרעבירַא לענש ךיוא טפרַאדעג ןַאד
 רעקידנעטש ןייז ןופ ןייז רקוע טפרַאדעג ןַאד טָאה ןיילַא יקציטַאילעד ,ץַאלּפ

 | ,הריד

 ,יקציטאילעד טביירש --- ,"ןפלָאהעג ליפ זדנוא טָאה טַאר-הלהק רעד;
 ,ןשינעפרעדַאב-רקיע ערעזדנוא ןגעוװו טגרָאזעג טָאה רע זַא ,ןגָאז ןעק'מ ---
 "סוש רַאפ רעדעל ךיוא .תואופר ,ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןטרָאד ןופ
 ,קינטַארנדוי רעד ."רענַאזיטרַאּפ רַאפ לוויטש טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,סרעט
 ,טסערַא ןופ ןייטשּפע ןטריטסערַא םעד ןעמענסורַא ןפלָאהעג טָאה ,טניווק
 דלַאװ ןיא קעװַא 1942 ינוי ןט022 םעד ןיא ןײלַא יקציטַאילעד
 ןזיוװַאב ךיוא ןבָאה שטיוװָאניבַאר ןוא טניווק .שטיווָאמולב ר"ד טימ ןעמַאזװצ
 ,"רעגַאל-עטיובא ןופ ןרעציפָא יד ןפנָארב ןוא דחוש טימ ןפיוקרעטנוא
 ןריטסערַא טלָאװעג ןוא רעוועג ןופ תובנג יד טקעדטנַא ןטרָאד ןבָאה סָאװ
 (5*,גושטארג עשטיא רעפמעק רעד

 ןעגנערב וצ ידכ ,םינָאלס ןיא ןעגנַאגעגקירוצ רעטעּפש זיא יקציטאילעד
 סָאװ ,יירעקורד-דלעפ ַא וצ ןלַאירעטַאמ ךיוא יו ,רענַאזיטרַאּפ ךָאנ ןטרָאד ןופ
 ,דלַאװ ןיא טלעטשגפיוא ןבָאה ייז
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 ןענייז (לארשי ןיא טציא) רעטקאפ הביבח טביירש ,ּפָא טצַאש ןעמ יו
 -ינָאלס --- ,ןשטנעמ 200 ויב 200 ןופ רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא םינָאלס ןופ
 רעייז ןענייז ןבעל םייב ןבילבעג ןוא ןעמוקעגקירוצ ,רעמינָאלסז-טינ ןוא רעמ
 (א?*,קיניײװ

 ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא עשיצַאניטנַא רעמינָאלס יד
 ןופ דלעה) סראצש ןופ ןעמָאנ ןפיוא דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןטימ ןדנוברַאפ

 יד ןזַא ,(??טלייצרעד שטיוועלעקצאח בקעי .(דנַאלסור ןיא גירק-רעגריב
 ,גנוגעװַאב עשינַאזיטרַאּפ עשידיי ַא ןעװענַאלּפ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ עּפורג
 לעקניפ ,יקצַאלבוב ,שטיװָאמַארבא ,יקציטאלעד ,ןעימערק ןופ ןענַאטשַאב זיא
 שממ ךיז טָאהמ ןוא ןסקאוועג זיא גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד ,דנַא .א
 עטשרע יד .סקיב ַא ךָאנ ןגירקוצסירַא ידכ ,ןבעל סָאד טלעטשעגנייא

 ןרהא טימ שארב ,עּפורג עטייווצ ַא ןפָארטעגנָא טָאה עפורג ענעגנַאגעגקעװַא
 "רעד ןבָאה ייז .טנפָאװַאב זייוולייט רָאנ ןעוועג ןענייז סעּפורג עדייב ,דנַאב
 .ןַאמ 30 ןופ לָאצ רעד ןיא ןיהַא ןיירַא ןוא דַאירטָא םעד טכיירג

 עטשרע יד ןופ יקסניטּפעש לצרעה ןיזאק סנעמעוו ,יקסניטּפעש יבצ
 רעקסניפ רעד ןיא ןלַאפעג זיא םינָאלס ןיא דנַאטשרעדיױװ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא
 ןופ סעטרַאק עשיפַארגָאטָאפ 2 עטשרע יד טּפַאשרַאפ טָאה -- גנוקינייארַאפ
 -רעדיוו ןטנפָאװַאב ןגעוו קנַאדעג רעד זַא ,ךיוא טביירש רע .טנגעג רעמינָאלס
 בור ריא ןיא טָאה סָאװ ,טנגוי רעד ןופ וליפַא טייוו ןעוועג זיא דנַאטש
 ןעמענטימ טנעקעג טינ טָאה'מ ןעמעוו ,תוחּפשמ יד ןופ ןובשח ַא טכַאמעג

 ,ןסורסייוו רַאפ ארומ ךיוא ןעוועג ,דלַאוװ ןיא

 לעמָאח ןייק געװ ןפיוא ןדיי רעמינַאלס ןופ דנַאטשרעדיװ
 16 וצ זיא סָאװ ,יקסניטעפעש יבצ טביירש -- טלייצרעד רימ טָאה'מש;

 ךרוד עטּפַאכעג ,רענעמ טרעדנוה רָאּפ יד ןופ זַא --- ,ןַאזיטרַאּפ ןרָאװעג רָאי

 -סעפ ןעיוב וצ לעמָאה ןייק ןרָאװעג טריפעגקעוַא ןענייז סָאװ ,רעניַארקוא
 געוו ןפיוא טיילעגנוי עכעלטע ןבָאה -- ,רעטילימ ןשטייד ןרַאפ ןעגנוט
 ןזָאלעג ךיז ןוא ךַאװ עשיניַארקוא יד ןלַאפַאב ,ןָאגַאװ ןופ ריט יד טנפעעג
 ,טכיירגרעד ייז ןבָאה רעטיה יד ןופ ןליוק יד רעבָא ,ןײרַא דלַאװ ןיא ןפיול

 סָאװ ...ןייטשנייוו :ןדיי 2 רָאנ ןבעל ןבילבעג ןענייז טרָאּפסנַארט םעד ןופ

 -ַארג ילתפנ טימ ןעמַאזוצ .שטיווָאכוש המלש ןוא עקירעמַא ןיא טציא זיא
 ,טנָארפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעגַאל רעלמָאה ןופ ןפָאלעג רע זיא יקסוועי

 ןבָאה ןרָאטקעשזָארּפ עשטייד יד ,עיניל רעשיסור רעד וצ ןכיירגרעד וצ ידכ
 ןשיווצ ןטָארד-לכַאטש יד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג זיא ילתפנ -- טּפַאנשרעד ייז
 ןיירַא ןוא ןסור יד וצ ןעמוקעגנָא רעטעדנואוורַאפ ַא זיא המלש ,ןטנארפ יד
 ,(ס?יימרַא רעשיטעווָאס רעדז יא
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 יז ןופ ענייא ,סעפורג 5 ןופ ןענַאטשַאב זיא דַאירטַא-"סראצשש רעד = -
 עטנפָאװַאב טוג ןופ ,751 עּפורג-סראצש; ."רעמינָאלסא יד ןעוועג זיא
 ןוא ןטַאמָאטױא-בלַאה ,ןטַאמָאטױא ךס ַא ,רעוועג-ןישַאמ 25 טימ ,רעפמעק
 ןיא דָאװזװו רעדעי ןוא "ןדָאווזוש 4 ןיא טלייטעג ןעוועג זיא עּפורג יד .ןסקיב
 ןעמ טָאה ךיז ןשיווצ .רעמינָאלס ןעוועג ןענייז ןרידנַאמָאק עלַא ,"תותיכע 2

 ר"ד .שיסור ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז ןלעפַאב יד רעבָא ,שידיי טדערעג
 ךיוא טָאה עּפורג רעד וצ ,דַאירטָא ןופ בַאטש ןיא ןעוועג זיא שטיווָאמולב
 ,רעגַאל ןופ לָאטיּפש ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,יקסנאילרא ר"ד טרעהעג

 -רעד ןכרוד טריפעגנָא ,טַאטשרַאװ-רעוועג ַא טַאהעג ךיוא טָאה דַאירטָא רעד
 ,ןצונ ליפ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןייטש קירע ןטנָאמ

 ןופ רעדלעוו יד ןיא עּפורג -רענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ רידנַאמָאק
 ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,שטיװָארָאדעֿפ דיי רעלמָאה רעד ןעוועג זיא ירָאנ ישטלָאװ

 ,קָאטסילַאיב ןבעל ענעגנַאפעג-סגירק רַאפ רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא ערעדנַא טימ

 ןייז טיול ,ץרַאה םערַאוװ ַא טימ דיי סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה שטיוװָארָאדעּפ
 וװָאסָאק) עוװעסָאק ןיא ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעוועטַאר טוואורּפעג ןעמ טָאה ןַאלּפ

 רעד ןופ טסענ ןשיטימעסיטנַא םעד ןלַאפַאב ךיוא זיא ןעמ ןוא (יקסעלָאּפ
 .שטיווָאניװאה ראטוכ ןיא "?עװָאכָאמַאסש רעשיטנַאראבאלאק רעשיסורסזיוו
 ןופ ןבעל ןגעוו םיא ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ יד ןטעב טגעלפ שטיוװָארָאדעּפ
 ףליהעג ןייז .גירק ןכָאנ ןייז הלוע טלָאװעג טָאה רע ןיהואוו ,י"א ןיא ןדיי יד

 טָאה סָאװ ,םינָאלס ןופ רעריפ רעשידרערעטנוא ,ןעמערק חרז ןעוועג זיא
 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ רעוועג טקישעגרעביא טרָאד ןופ

 .רעדילגטימ 161 ןענופעג ךיז ןבָאה *עּפורג רעשידייפ רעטס51 רעד ןיא
 סעינילדַאב ףיוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ליפ טריפעגכרוד טָאה דַאירטָא רעד
 יז ,עװקסָאמ-קסירב ייסָאש ןפיוא ,קסנימ-קסירב ןוא ץענינול-שטיווָאנַארַאב
 .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןטכַאלש לָאצ ַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה

 עװעסָאק ףיוא לָאפנָא רעד

 -עגרָאפ זיא ,ןשטיװָארָאדעּפ ןופ ןַאלּפ ןטיול ,עװעסָאק ףיוא לַאפנָא רעד

 ןוא ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעיײרפַאב וצ ליצ ןטימ ,1942 טסוגיױא ןט2 םעד ןעמוק

 -רעביא טרָאד טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד סָאװ ,רעוועג סָאד ןעמוקַאבסױרַא וצ
 ,ןזָאלשג

 ןופ טציטשעג ,דַאירטָא-"סראצש, רעד טקילײטַאב ךיז טָאה לַאפנָא ןיא
 -סייוו ןוא ןשטייד 150 ןופ דנַאטשַאב ןיא ,ןָאזינרַאג רעד .ןדַאירטָא ערעדנַא

 רעד ןיא ןפלָאהעג ןבָאה ןדיי עקיטרָאד .ןרָאװעג טּפַאלקעצ דלַאב זיא ,ןסור

 -רַאּפ יד טימ קעװַא ןענייז ָאטעג ןופ ןדיי 500 יד ןופ 200 רעכעה .טעברַא
 ,ןדַאירטָא וצ ןענַאטשעגוצ ןוא דלַאװ ןיא רענַאזיט
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 ןיא יונעג טלייצרעד עװועסָאק ףיוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ לַאפנָא ןגעוו
 טניואוועג גירק ןזיב טָאה סָאװ ,דימש ַא ,(??שטיווָאבײל דוד תודע-תיבג ןייז
 החּפשמ ןייז טימ םיא ןבָאה ןשטייד יד .עוװעסָאק ןופ .מלק 7 ףרָאד ַא ןיא

 רעביא טרירטנעצנָאק ןבָאה ייז ואוו ,ָאטעג רעװעסָאק ןיא טקישעגרעכירַא

 .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןוא עװעסָאק ןופ ןדיי 0

 "עיצקַא; עטשרע יד טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה 1942 ילוי ןטס25 םעד

 ,יד ןשיוצ ןעוועג זיא שטיוװָאבײל .ןדיי טרעדנוה 12 ךרעב ןסָאשעגסיױא ןוא

 -מוא סעּפע ןעשעג זיאק 1942 'גיוא ןט2 םעד .ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה סָאװ

 -עלעט יד ןסירעגרעביא רעירפ ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ 200 :"סטרַאוװרעד

 ןלַאפַאב ןוא לטעטש ןיא יײרשעגז"ַארוהא ַא טימ ןיײרַא ןענייז ,ןטָארד-ןָאפ

 -ןבעל יד .סעניזַאגַאמ-רעוועג יד ןופ סנטסָאּפ רעניַארקוא יד ןוא ןשטייד יד

 יד ןטלַאהַאב ןגיל סע ואוו ,ןזיוועגנָא ןבָאה רעטעברַא עשזדיי ענעבילבעג

 עדייבעג רעייז ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .רעניארקוא ןוא ןשטייד

 ,טעוװעטַארעג ךיז טָאה לָאצ רעניילק ַא רָאנ .ענעּפָאלטנַא יד ןסָאשעגכָאנ ןוא

 ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז ןדיי 5 ןוא רענַאזיטרַאּפ 2 ךיוא ןענייז ןלַאפעג

 רעטנורעד ןשטנעמ עגנוי דלַאװ ןיא ןעמונעגטימ ןבָאה רענַאװטרַאּפ יד

 .רעדורב ןייז ןוא ןשטיווָאבײל ךיוא

 -עגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד לטעטש ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןגרָאמ ףיוא

 ןיא ןעמוקעג רעדיוו ןענייז רענַאזיטרַאּפ יד .ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ןסָאש

 זייּפש ,רעֹועג ליפ טריפעגסיורַא ןוא ןכָאװ 2 ןטרָאד טשרעהעג ,לטעטש

 ןבעל ףרָאד ַא ןיא רעגַאל ןשטייד ַא ןלַאּפַאב ךיוא ןענייז ייז .תומהב ןוא

 .עוװעסָאק

 סָאװ ,םינָאלס ןופ ןַאזיטרַאּפ רענעבילבעג-ןבעל רעד ,ןײטשטַאנַארג ,י

 ןטכַארבעגמוא ןייז רעטעּפש טרעדליש ,לַאפנָא םעניא טקילײטַאב ךיז טָאה

 : ןעלרעב רבח

 זדנוא רַאפ טכַאמעג טָאה ןוא רעסָאלש ַא ךַאפ ןופ ןעוועג זיא רע;

 רע זיא ךָאד ןוא ןגָאלשעג שידלעה ױזַא טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה רע .ןסקיב

 ןרָאװעג ןסָאשרעד .. .(רענַאזיטרַאּפ-ןטימעסיטנַא ןופ) ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 רעד ןבעגעגסױרַא טָאה לייטיוא םעד ...ןלַאפעג טנעה סרענַאזיטרַאּפ ןופ

 טכַאלש רעד ןיא טָאה לרעב רעבלעז רעד יוװ ןסעגרַאפ טָאה רעכלעוו ,בַאטש

 ,ןשטייד יד ןופ ּפָאקָא ןַא ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ןיילא רענייא ,וועסָאק ןופ

 סָאד .ןטַאנַארג עכעלטע ןיהַא ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןבעל ןייז טלעטשעגנייא

 ַאוַא ןעניוועג ,טָאטש עקיזָאה יד ןעמעננייא ןלָאז רימ זַא ,טכעלגעמרעד טָאה

 ןייז .סנעה יד ףיוא ןגָארטעג ןעלרעב ןעמ טָאה טלָאמעד ,טכַאלש עקיזיר

 ,שטיוועיאלָאקינ ײלָאקינ ןוא עװקסָאמ ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא ןעמָאנ

 -עגרעביא ןייז רַאפ ןעלרעב טביולעג ךעלטנפע טָאה ,ךידנַאמָאק רעזדנוא

 רערעגנעל ַא טימ ןעוועג זיא סָאד רָאנ . ..עקנַאזיטרַאּפ רעד תבוטל טייקנבעג

 י.י. (??"ןיוש ןכָאו עכעלטע . ..קירוצ טייצ
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 ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז דלַאװ ןיא טָאה רעדורב ןייז ןוא שטיווָאביײל ךיוא
 דלַאװ ןטייוצ ַא ןיא קעװַא ןענייז ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ םזיטימשסיטנַא
 -םירוּפ זיב טבעלעג ייז ןבָאה ןטרָאד .זייּפש ןוא ןסקיב 2 ערעייז קידנעמענטימ

 זייּפש ךיז ןפַאש וצ ידכ ,ףרָאד ןיא טכַאניב ןוא דלַאװ ןיא גָאטיײב -- ,טייצ

 -עגפיוא ןענייז 6 עלַא .ןדיי 4 ךָאנ ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז .םירעוּפ יד ןשיווצ
 -ַאזיטרַאּפ ןטנעָאנ םוצ ךיז ןדלעמ וצ ,רעלדניברַאפ ךרוד .,ןרָאװעג טרעדָאפ

 ,ייז טימ .ןַאמ טנזיוט ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ווָארטימד .נ .א רעגַאל-רענ
 ןט10 ןויב טפמעקעג ןבָאה ייז ,21 זיב ןסקאוועג דַאירטָא ןיא ןדיי לָאצ יד זיא

 טיירפַאב טָאה סָאװ ,ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו ,1944 ינוי
 ,טנגעג םעד ךעלדנע

 ,('"יקסלופ"בוסוק תלהק ישודק סקנּפ/ ןיא טלייצרעד ןושרג-ןב יו
 "רַאּפ עשידיי רעװעסָאק ךיוא טקילײטַאב עװעסָאק ףיוא לַאפנָא ןיא ךיז ןבָאה

 טימ טנכערעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ,ןָארב בשות רעוועסָאק ןטימ שארב ,רענַאזיט
 ,ןדיי ןדרָאמ ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,הביבס רעד ןופ םירעיוּפ ןוא ןשטייד ליפ
 ןוא עּפורע רענַאזיטרַאּפ רעד טימ ,עװעסָאק ןלַאפַאב לָאמ 2 זיא ןילַא ןָארב

 ,רעדרעמ-ןדיי ןטרָאד טכַארבעגמוא

 ןבלעז ןיא טלייצרעד יקסוועשילוק ריאמ רענעבילבעג-ןבעל רעד ךיוא
 -ַאזיטרַאּפ יד וצ ןפָאלטנַא ןענייז לטעטש ןיא טנגוי רעד ןופ ליפ זַא ,"סקנּפש
 רעד ךָאנ ןיוש ןעשעג ןענייז עוועסָאק ףיוא ןלַאפנָא-רענַאזיטרַאּפ 2 .רענ
 ןופ םיטילּפ ךיוא ןלייצרעד עבלעז סָאד ,ןדיי עקיטרָאד יד ןופ עיצַאדיווקיל
 | ,יאנאשזור

 טָאה ,דלַאװ ןיא םינָאלס ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,קישטרָאטקָאד עדלָאג
 .עועסָאק ןייק ןרישרַאמוצּפָא טיירג רענַאזיטרַאּפ עּפורג יד ןפָארטעג ןטרָאד
 רעכבירג יד וצ ןדיי עקיטרָאד יד סיױרַא ןריפ ןשטייד יד זַא ,טרעהעג טָאה'מ
 ןשטייד יד ןלַאפרעביא סָאד .געוו ןפיוא טרָאּפסנַארט םעד ןפָארטעגנָא ןוא
 ,רענייא ןלַאפעג זיא רענַאיטרַאּפ עּפורג רעד ןופ .ןדיי טרעדנוה טײרפַאב טָאה
 ,ןעייפָארט ןוא רעוועג ךס ַא עיצַארעּפָא רעד ןופ טכַארבעג ךיוא ןבָאה ייז
 .('צ"סעיצַארעּפָא עטסנגנולעג יד ןופ ענייא --- יז טביירש -- ןעוועג זיא סָאד;

 ןעמוקעגוצ דלַאװ ןיא ןענייז ,ָאטעג רעװעסָאק ןופ ןדיי יד ןעיײרפַאב ןכָאנ
 ,דַאירטָא ןיא ןעמענוצניירַא טרעװרַאפ טָאה בַאטש רעד סָאװ ,רעוועג ןָא ליפ
 הכאלמ רַאפ רעטנעצ ַא "עפורג רעוועסַאקק רעד ןופ ןפַאשעג ןַאד טָאה ןעמ
 טָאה ןעמ .,לג.ד.א רעכַאמ-לטיח ,רעטסוש ,רעדיינש :רַאפ ןטַאטשרַאו טימ
 ,רעפרעד יד ןיא ןטקודָארּפ ךיז ןפַאש וצ ידכ ,רעוועג לסיב ַא ןבעגעג ךיוא ייז

 טריפעגכרוד דַאירטַא"סראצשא רעד טָאה 1942 טסוגיױא ןט13 םעד
 -נייא ןבָאה ןשטייד יד ואוו ,שטיווָאניװאה טוג ןפיוא לַאפנָא ןכײרגלָאפרעד ַא
 -סייוו-שיטסישַאפ רעד ןופ ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו יד רַאפ לוש ַא טנדרָאעג
 טקידנערַאפ ךיז טָאה לַאפנָא רעקיזָאד רעד ךיוא .?ַאװָאכאמאס, רעשיסור
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 ,ןשטייד יד ןטרָאד ןופ ןבירטרַאפ טָאה'מ .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ גיז ַא טימ
 ןטנַאיצילָאּפ יד ןוא ףָאלש ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז לוש רעד ןופ רעליש יד
 ןטָארסױא ןוא ןּפַאכ ןשטייד יד ןפלעה רעייז רַאפ טלָאצַאב קירעהעג ןבָאה
 -ָארט ליפ טריפעגסורַא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה שטיווָאניױואה ןופ ךיוא ,ןדיי
 .ןעייפ

 ןשיריי ןופ טוט רעד ןוא "ןזולש, יד ייב טכַאלש יד

 שטיװָארָאדעּפ רידנַאמָאק

 ןגעוו תועידי ןטלַאהרעד בָאטש רעד טָאה ,שטיווָאניװאה ןיא גיז ןכָאנ
 ןַא רַאפ ,עיזיויד ַא ןופ סיורג ןיא תוחוכ עשטייד ןופ עיצַארטנעצנָאק רעד
 רעמ ןייגרעביא ןוא ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ ןסָאלשַאב טָאה ןוא -- ,?עװַאלבָא;
 ,ןשטייד טימ ןפמַאק ןייטשסיוא טפרַאדעג ןעמ טָאה געוו ןפיוא .חרזמ ףיוא
 ,עראשטש עד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה'מ ןעוו לעיצעּפס

 םעטסיס םעד ןופ ,"ןזולש; יד ייב ןעמוקעגרָאפ זיא טכַאלש עטסערג יד
 ,רעּפעינד ןופ סולפוצ ןטימ גוב-ברעמ םעד טקיניײארַאפ סָאװ ,ןלַאנַאק

 ,טוג ַא ןיא ןטעברַא ןרָאװעג טקישעג ןעטיב ןופ זיא סָאװ רענקרעב לדוי
 ןופ זיא סָאװ גנולײטּפָא"סראצשש רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןטרָאד ךיז טָאה
 ענשטימַאי ייב זַא ,טלייצרעד ,סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא קעװַא ירָאנ ישטלָאװ
 ןטערט ,טכיוועגרעביא ןשטייד ןבילוצ .טכַאלש עקידהעש 2 ַא וצ ןעמוקעג זיא
 םעד ייז טמַאצרַאפ ןשטייד יד ןבָאה "זולשרטנעצ; םייב .ּפָא רענַאזיטרַאּפ יד
 זיא רעייפ ןטשרע ןפיוא ,ףמַאק רעטלפייווצרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע. געוו
 ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ןשטייד יד :עּפורג עשידיי עטס51 יד סױרַא
 .טעדנואוורַאפ ןעוועג ןענייז 20 רעכעה ,ןדיי 10 ןענייז ןלַאפעג .ןטערטוצּפָא
 ךיז טָאה סָאװ ,שטיווָארָאדעפ רעטעדנואוורַאפ-רעװש ַא ךיוא זיא ןלַאפעג
 ייברעד ןבָאה עלַא .םירוסי יד ןופ ןעײרפַאב ןוא ןסיש םיא לָאז'מ ןטעבעג

 ,טנייוועג

 ךיז טוט ןעמ ןוא רעוועג סָאד וצ ןעמ טמענ ןשטייד עטעגרהעג יד ייבש
 יװ ןעזעגסיוא רימ ןבָאה םידגב ערעייז ןיא .םישובלמ ערעייז ןיא רעביא
 .(ז?"גנולײטּפָא-ןרָאדנַאשז עשטייד ַא

 ,רעוועג ןטסעב ןטימ טייל-ס.ס 150 טפמעקעג ןבָאה ןשטייד יד דצמ |

 -סיוא? ןַא ןעוועג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טנעוו-ןָאטעב רעטניה טצישעג
 סָאװ םיוק -- ,עטעדנואוורַאֿפ טימ ,טצענעגכרודה ,דַאירטַא רעטרעגנוהעג
 ןילַא זיא סָאװ ,שטיוועלעקצאח טלייצרעד -- ,"סיפ יד ףיוא ךיז טלַאה'מ

 דַאירטָא רעד .ןסיברַאפ טפמשקעג ןבָאה ןשטייד יד .רעוועג-ןישַאמ ַא ייב ןעוועג
 ןענייז'ס ואוו ,לַאנַאק םייב ןיננ ַא ןוא לקירב ַא ןּפַאכרַאפ ןזיװַאב רעבָא טָאה
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 רעד ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רעווש זיא סע .אנוש ןופ רעקילדנעצ ןלַאפעגו
 ,ףליה ןבעגעג דלַאב םיא טָאה שטיווָאמולב ר"ד .שטיוָארָאדעפ רידנַאמָאק

 רענַאזיטרַאּפ יד .רעגרע ןוא רעגרע ןרָאװעג זיא בצמ ןייז טסיזמוא רעבָא
 ערעזדנוא, קידנזָאלרעביא ,לדלעוו ןטנעָאנ ַא ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה

 -רָאפ זיא טכַאלש יד ,"טניה עשיטסישַאפ ליפ ןוא םירבח ענעלַאפעג עטסעב
 יד ןוא הטיחש רעמינָאלס רעטשרע רעד ןופ טייצרָאי רעד ןיא ןעמוקעג

 יד ךָאנ ןוא םישודק יד ךָאנ --- ,"שידק ןקידנעייווצ, ַא טכַאמעג ַא ןבָאה ןדיי

 ,ןדלעה ענעלַאפעג

 רעטיור רעד ןופ ריציּפָא ןַא ,שטיװָארָאדעּפ רידנַאמָאק רעשידיי רעזדנוא;
 ןייג וצ ןעוועג טיירג רימ ןענייז םיא רַאפ זַא ,טבילַאב ױזַא ןעוועג זיא ,ײמרַא
 ךיז טעװ המחלמ יד זַא ,טסיירטעג זדנוא טָאה רע .רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא
 ,לאהשי-ץרא ןייק קַאריא ןוא עיסרעּפ ךרוד ןייג ןלעוו עלַא רימ ןוא ןקידנע
 ענייז ןיא טביירש -- ,הנידמ עשידיי ענעגייא ןַא ןלעטשפיוא ןטרָאד ידמ
 -רַאּפ םיא טָאה סע זַא ,ןעוועג זיא גנַאלק ַא .שטיוועלעשימ קחצי תונורכז
 סָאװ ,טימעסיטנַא ןַא ,ווָאקאילזרעמ קינלַאשטַאנ-בַאטש ןופ ליוק יד טעדנואוו
 -םיריוטקָאד יד .טעטירַאלוּפָאּפ סעשטיװָארָאדעּפ ןעוועג אנקמ קרַאטש טָאה
 .ןבעל םייב ןביילב ןענָאק טינ טעװ רע זַא ,טקיטעטשַאב טָאה עיטימָאק
 ,ליוק ַא טימ ןדייל ענייז ןקידנערַאפ לָאװמ טרעדָאפעג טָאה שטיוװָארָאדעּפ
 זיא סָאװ ,לרוג ַא ןפרָאװעג טָאה'מ .ןָאט טלָאװעג טינ רעבָא סע טָאה רענייק
 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ,רעדיינש רעשזדָאל ַא ,ןירַאמזָאר קעמוי ףיוא ןלַאפעג
 ,דנַאב .א טימ ןעמַאזוצ .טיוט םוצ ןלייטרוארַאפ םיא טעוװ'מ וליפַא .סע ןָאט וצ
 רעטניה ןשטיוָארָאדעפ ןגָארטעגקעװַא רימ ןבָאה ,םענייא ךָאנ ןוא ןירַאמזָאר
 ןבָאה םירעיוּפ יו ."ןדייל ענייז טקידנערַאפ ןבָאה ןליוק 2 ואוו ,ייה גָאטס ַא
 ךיז ןוא רעּפרעק ןייז ןבָארגעגסױא רעטעּפש ןשטייד יד ןבָאה --- טלייצרעד
 ,זפןסָאשרעד ןוא טּפַאכעג םיא ןבָאה ייז זַא ,רעפרעד יד רעביא טמירַאב

 :טנכייצעגסיוא ללכב ךיז ןבָאה עּפורג רעשידיי רעטס51 רעד ןיא

 ןוא "ןָאפ עטיורק סנדרָא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,יקסנַאיװלעס .,ןעמערק

 ענעלַאפעג יד ןוא ןַארַאב ןימינב ,דעקיל ןתנ "גירק רעשידנעלרעטָאפ;

 ןיא רעבירַא זיא רעקיל .ןיטש קירע ןוא שונַאי יראליה רעפמעק

 רעדיו ךיז טָאה רע ואוו ,עדַאגירב-סראצש רעד ןופ עּפורג רעטס52 רעד

 ןרָאװעג טנכייצעגסיוא זיא ןוא סעיצקַא עטסיירד ענייז טימ טנכייצעגסיוא

 ,(ז+סנעדרָא עשיטעווָאס ליפ טימ

 יד ןיא לזדניא ןַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא רעגַאל רעיינ רעד

 ךיז טָאה'מ ואוו ,עציטעיוש ןוא יקלאיסאוואנ רעפרעד יד ןשיווצ ןּפמוז
 רעירפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ-"סעצניקראשוש יד טימ ןדנוברַאפ
 ןרעדנַאװ געט 2 ךָאנ ןוא ןזָאלרַאפ םיא טפרַאדעג רעבָא טָאה'מ .,ןטרָאד ןעוועג
 ,ןעגנַאגרעד טינ ןענייז ןשטייד יד ןיהואוו ,קצאה ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ןעמ זיא
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 "גנוקינייארַאפ} יד ןענופעג יז ןבָאה ,קצאה ןופ טנגעג ןיא ןעמוקנָא םייב |

 .ןווָאראמאק ןופ

 עּפורג עשידיי רעד ןופ גנוזעלפיוא יד -- .ּפעטַאלב רעקטניּפ יד ןשיווצ

 רעבמעצעד ןיא  ןרָאװעג טזעלעגפיוא זיא עּפורג עשידיי יד
 .דעוזאר םעד ןסישרעד ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה יז ןעו 2
 -ץשימ טבײרש -- צלַא רימ;ק .שטיווָאקרעב (רעריּפשסיואה ?קישט
 םעד טרעגַאלַאב ןבָאה רימ זַא ,טכַארבעגפיוא ױזַא ןעוועג ןענייז -- שטיוועל
 טנָאזענוצ זדנוא טָאה'מ .גנורעלקפיוא טרעדָאפעג ןוא רעוועג טימ בַאטש
 רעבָא טָאה בַאטש רעד ."עקידלוש יד רַאפ ףָארטש ןוא גנושרָאפסיוא ןַא
 רע ."עּפורג רעשידיי רעד ןופ טנובש סלַא ,טסעטָארּפ רעזדנוא טריציפילַאװק
 לייט ַא ,ןּפורג ערעדנַא ןשיווצ טלײטרַאפ ןוא טזעלעגפיוא רעבירעד יז טָאה

 עפורג עשידיי ענעבילברַאפ יד .ירָאנ ישטלאוו ןייק קירוצ קעװַא רעבָא זיא
 ןריפסיוא םייב ןוא ,ןטכַאלש ןיא טנכייצעגסיא רעטיוו ךיז טָאה
 םעד טימ ךיז טָאה בַאטש רעד; .עטשרע יד ןופ ןעוועג יז זיא סעבַאגפיוא
 ."טנכערעג ךיוא

 "רַאּפ עשידלעה סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא ןענייז רעפמעק עשידיי יד םגה
 ןוא עצעה רעסיורג ַא וצ טלעטשעגסיוא ןעוועג רעבָא ייז ןענייז ,רענַאזיט
 ףיא עקַאטַא רעד תעב .טקעלּפטנַא ןַאד ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי ןגעק האנש
 זַא ןטלַאהעג טָאה ןעמערק : טרירָאנגיא ןרָאװעג ןדיי יד ןענייז ,ןיבַארַאטס
 ,הדיגב ַא בילוצ .ךיז רַאפ ביור ליפ טרָאד ןגירק וצ טניימעג ןבָאה ןטסירק יד

 ,הלּפמ עסיורג ַא ןטילעג רענַאזיטרַאּפ יד רעבָא ןבָאה

 עלַארטנעצ ןריפסיוא םייב טנכייצעגסיוא רעטייוו ךיוא ךיז ןבָאה ןדיי יד
 -טכַאלש רעייז טגייצעג ןבָאה ייז ואוו ,ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןיא ןוא ןבַאגפוא
 ןסיורג ַא טריפעגכרוד רעטעּפש טָאה עדַאגירב"ווָאריק יד ןעו .טייקיאעפ

 ,עװכַאל ןבעל ,שטיוועקנעס ףרָאד ןופ טנגעג ןיא ןשטייד יד ףיוא רעיול

 םעניא .ןדיי יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןעשעג סע זיא ,טנגעג רעקסניפ
 ,רעוועג ליפ טרעבָארעד ןבָאה רעגיז יד ןוא ןשטייד 50 ןלַאפעג ןענייז רעיול
 .רעפרַאוונליױוק ןוא רעוועג" ןישַאמ ךיוא רעטנורעד

 -עגסיוא ןַא עּפורג עשידיי יד ןפָארטעג טָאה 1943 רָאי ןופ גנילירפ רעד
 ןופ סולשַאב ןטיול ,ןטנַאסעד יד ןופ ףליה ןעמוקעג ןַאד זויא סע .עטרעטַאמ

 .ןעננולײטּפָא 3 ןיא ןרָאװעג טלייטעצ תוחוכ עטריזינַאגרָאער יד ןענייז ,בַאטש
 זיא סָאװ ,ןעימערק חרז ןעוועג זיא גנולײטּפָא רעטשרע רעד ןופ רידנַאמָאק

 עּפורג רעשיטסישַאפ-יטנַא רעד ןשיווצ רעלדניברַאפ ןעוועג םינָאלס ןיא ךָאנ

 יד ןבָאה גנוריפנָא ןייז רעטנוא .דלַאװ ןיא ןסראצש ןופ עדַאגירב רעד ןוא |
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 (שטיוועכעל ןבעל עיצנַאטס) ידוב ןיא ןקירבַאפ-טריּפס 2 ןדנוצעגרעטנוא ןדיי
 ,(שטיוועצנאה ןופ ןָאיַאר) ווָארטסָא ןוא

 ירָאנישטלָאװ ןופ ןעמוקעגנָא ןיא ?סֹורָאלעב ַאיַאקסטעוװָאס; ךיוא |
 טַאהעג טָאה סָאװ ,"גנוקינייארַאפ רעקסירבק רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןוא
 ,ןיראווס ןיא דלעפ-טפול ריא ןוא ווָארָאפס ףרָאד ןיא עזַאב ריא

 טָאה יקסניריצ עינָאינ ןוא ןשטיוװעלעקצַאח ןופ עפורג-עיסרעוויד יד
 ףיוא גנודניברַאפ"ןַאב ןוא -ייסָאש יד ןרעטשעצ וצ עבַאגפיוא יד ןעמוקַאב
 ןשיווצ ןגוצ 4 רעטעּפש טזָאלעגּפָארַא ןוא .קסנימ-קסירב עיניל-טּפיוה רעד
 טקנַאדַאב בַאטש ןופ "עקדָאװסא רעד ןיא זיא ןוא ,קסירב ןוא עזערעב-זוטרַאק
 ,גנונעכייצסיוא 'וצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןוא

 טרעדנעעג ךיז טָאה ןדיי וצ גנואיצַאב יד זַא ,ןָא טיי שטיווָאנַאגַאק .מו
 רענעי ןופ ןעמוקעגנָא 1943 רַאונַאי ןיא זיא סע ןעוו ,טיבעג רעקסניּפ ןיא
 זיא סָאװ ,ןָאיַאר ןקסרישאקןעימאק ןרַאפ רַאסימָאק רעיינ רעד טנָארפ טייז

 ,גנוקינייארַאפ רענַאזיטרַאּפ רעקסניּפ רעד וצ ךיוא ןרָאװעג טריגעלעד דלַאב
 -ַאר; ַא ןטערטניײרַא ללכב לָאז גנואיצַאב רעד ןיא זַא ,טקריוועג ךיוא טָאה סָאד
 ,??"גנורעדנע עלַאקיד

 םוצ ןייגרעביא לעפַאב ַא ןעמוקַאב דַאירטָא רעד טָאה 1943 טייצ-רעמוז
 ןטרָאד תוחוכ עשטייד יד ןגעװ ןסיוורעד ךיז ןוא "לַאנַאק יקסוועלורקא

 -ץױּפ ייב ןדיי ענעטלַאהַאב ענלצנייא ןענופעגסיוא ןַאד טָאה שטיוועלעקצַאח
 ןיא טציא ךיז ןעניפעג עטעװעטַארעג יד .ןעװעטַאר ןפלָאהעג ייז ןוא םיר
 .,עניטנעגרַא ןוא לארׂשי

 -נַאמָאק ,יװָאשטשעל .א ךרוד טעמתחעג ,קיטסירעטקַארַאכ סנעימערק
 לָאמ 10 רעכעה לײטנָא ןייז ןגעוו טלייצרעד ,דַאירטָא-יקסוװָאטָאק ןופ ריד
 -ןָאפעלעט ןוא -ףַארגעלעט ןופ .מלק 45 ןרעטשעצ ןיא ,ןפמַאק ענעּפָא ןיא

 ןיא ,גנואירפַאב רעד ךָאנ .ןענָאלַאשע 22 ןסיירפיוא ןיא ןוא סעיניל
 ןשיליוּפ ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא ,גנַאלרַאפ ןייז טיול ,ןעימערק זיא ,1944 לירּפַא
 ,ןלוּפ ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןריזינַאגרָא וצ ידכ, בַאטש-רענַאזיטרַאּפ

 ךיוא ,רעירפ ,טנָאמרעד יו ,ךיז טָאה ,םינָאלס ןופ רעפמעק ןשיווצ
 -ַאכעמ ַא ךַאפ ןופ קידנעייז .ןייטש קירע ,טילּפ רעשטייד רעד טנכזיצעגסיוא
 טקיליײטַאב ךיז ןוא טַאמרַאה ַא טלעטשעגפיוא קירוצ ןלייט ןופ רע טָאה ,רעקינ
 עינעשז ,רעקיל ,שטיווָאמולב ר"ד ,ןעימערק טימ ןעמַאזוצ ,ןפמַאק ליפ ןיא
 לַאפנָא ןטנַאמרעד-ןביוא ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה ,דנַא ,א םיובנעכייא
 סע סָאװ ,ןענַאלַאשע 2 ןטרָאד ןסיירפיוא ןיא ןוא ידוב עיצַאטס רעד ףיוא
 ,רערינימ רעד ןעוועג ייברעד זיא ןייטש ,1942 רעבמעצעד עדנע ןעשעג זיא
 רעד ןופ רידנַאמָאק ,וָארַאמאק .ןרָאװעג טעגרהרעד רע זיא סגעווקירוצ ףיוא
 ןופ טוט ןבילוצ ,ליפעגטימ טק ירדעגסיוא טָאה ,גנוקינייארַאפ רעקסירב
 ,דזןייטש קירע ןשידלעה

 קעװַא רימ ןענייז 1942 רעמוז ףוס= זַא ,טלייצרעד יקסיוָאקלָאװ .ש ר"ד
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 ןסקאוועצ קרַאטש ךיז ןבָאה סעּפורג יד .סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא רעפיט
 ,"סורָאלעיב ַאיַאקסטעוװָאס; עדַאגירב עצנַאג ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא'ס ןוא
 רעמוז ףוס,, ,רָאטקָאד-טּפיוה סלַא ,ןֹרָאװעג טרינימָאנ זיא יקסיוװָאקלָאװ ואוו
 ןוא ,עװַאלבָא עשטייד עסיורג ַא ןסיוטשעגקירוצ תוחוכ ערעזדנוא ןבָאה
 ליפ ןרָאװעג זיא סעטָאלב ןוא ןרעסַאװ עסיורג יד רעטניה עגַאל רעזדנוא
 רעשטייד רעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב רימ ןענייז 1944 ינוי ןיא; -- "רערעכיז
 ,(זֿפ"דלַאוװ ןופ סיורַא ןוא עגנ

 הרובנ עשידיי ןוא רעיודסיוא ,םויטימעסיטנַא

 יָאנ ישטלָאװ ןיא

 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ירָאנ ישטלָאװ ןיא עװַאלבָא עשטייד יד
 שטיווָאמַארבַא דוד .געט 14 טרעדעג טָאה ,1942 רעבמעטּפעס ןט18 םעד
 רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב ענערַאפרעד יד זַא ,(??תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד

 -ַאפ יד רעבָא ,לָאצ ַא ךיוא ןדיי רעטנורעד ,ןטסולרַאפ עניילק טַאהעג ןבָאה

 ,"ןטסולרַאּפ עקידארומפ -- ןרעגַאל עשידיי יד ןוא ,עסיורג -- ןרעגַאל-ןעילימ

 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה עשטייד יד ןעוו ,1942 רעבָאטקָא ןט6 ןכָאנ
 םדוק טריפעגנָא ,ןדיי ןגעק עצעה ַא ירָאנ ישטלָאװ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ןבָאה סָאװ ,ןרַאטוכ עטנערברַאפ עקימורַא יד ןופ ןסורסייו יד ךרוד לכ
 ,דלַאװ ןיא סיצַאנ יד ןגיוצענוצ סע ןבָאה י י ז זַא ,ןדיי יד טקידלושַאב
 .טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,ורוצ ןזָאל ןשטייד יד ןלעװ ,ןדיי ןָא ןרעגַאל
 ןייז ךישממ ףרַאד'מ יצ ,תוקיפס טַאהעג טָאה בַאטשזרענַאזיטרַאּפ רעד,
 סלַא ,טכַארטַאב בַאטש רע טָאה "עוװַאלבָא; יד ."שטייד ןגעק ףמַאק םעד

 עכלעזַא ןָא זַא ןטלַאהעג ןוא ,שטייד םעד יבגל ףורסױרַא ןופ טַאטלוזער

 דלַאװ ןיא ןבעלסיוא ךיז ןענעק ןעמ טעוװ ,סעיצַאקָאװָארּפ ןוא ?ןפורסיורַא;

 טָאה רענַאזטרַאּפ עשיוג יד ןופ רידנַאמָאק ,ווָאקבָאב .גירק ןופ ףוס ןויב

 -מעצעד ןט5 ןזיב דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ וצ ןדיי יד טרעדָאפעגפיוא רעבירעד

 ָאטעג ןיא קירוצ קעװַא ןַאד זיא לייט ַא .. ,ןסָאשרעד ייז ןרעוו טינ ַא ,רעב

 ןגעװ טלייצרעד יקסװָאקטיּפ .ןעמוקעגמוא ןטרָאד זיא ןוא םינָאלס ןופ

 ,זייַּפש ייז ייב קידנעמענוצ ,ןדיי יד ייב טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעיזיווער

 ,רָאטקָאד ןשידיי ַא ןסָאשרעד טָאה ןיילַא ווָאקבָאב ,גנודיילק ןוא ךיש ,טלעג

 יד ןיא ייז ןָא ןײגרעבירַא טלָאװעג טינ טָאה רע ןעוו ,דניק ןוא יורפ ןייז

 טָאה סָאװ ,ווָאקירַאקַאט יעגרעס "?קורטילָאּפ; םעד .ןַאשזור ןבעל רעדלעוו

 םירבח ענעגייא ענייז ןבָאה ,ןדיי יד רַאפ ךיז ןלעטשנייא טוװאורּפעג ןַאד

 ,ןסָאשרעד
 בָאה'כ; ךוב ןייז ןיא ,ןײטשטַאנַארג רענַאזיטרַאּפ רעטנַאמרעד רעה

 קנַאד ַא רָאנ ,טעװעטַארעג ךיז טָאה ןײלַא רע זַא ,טלייצרעד ,"ןבעל טלָאװעג
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 -עגסורַא רעירפ טָאה רע ןעמעוו ,ַאשימ רבח ןכעלטסירק ןייז ןופ ףליה רעד
 ,ןזָאלעגרעביא םיא ןבָאה םירבח יד ואוו ,טכַאלש ןופ ןטעדנואוורַאפ ַא ןגָארט

 םזיטימעסיטנַא ןגעו טגערפעגרעדנַאנופ יונעג רעטעּפש טָאה ןענײטשטַאנַארג
 סָאװ ,םיסקַאמ ,עװקסָאמ ןופ רעטקיטכעמלופַאב רעד רענַאזיטרַאּפ יד ייב
 .טושַארַאּפ ַא טימ ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא זיא

 רעוועג סָאד ןבעגּפָא טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,המלש יקסווָאכינרעשט
 רעוט-ןויצ ילעוּפ ,יקסווָאקטיּפ עמייל ןעוו .ןרָאװעג ןסָאשרעד דלַאב זיא

 רעייז רַאפ ןלָאצַאב ןלעוו ייז זַא ,ןטימעסיטנַא יד טָארדעג טָאה ,ןעטיב ןופ
 -רעד רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ רע זיא ,גירק ןכָאנ ןעיירעדרעמ ןוא תועשר
 ףיוא טרַאװעג ןבָאה -- שטיװָאמַארבַא טלייצרעד -- ןדיי יד .ןרָאװעג טעגרה
 ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,סנ ַא
 -הרשּפ ַא ןענופעג ןבָאה םיחילש רעװקסָאמ יד ,עווקסָאמ ןופ ןטסיטושַארַאּפ

 ןבָאה ,ןדיי עטלפייווצרַאפ ,ענעגָאלשרעד יד ןופ "המכסהק רעד טימ .גנוזייל
 -טּפיוה ןופ טייוו .מלק 10 ןגָארטרעבירַא ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא ,טנדרָארַאפ ייז
 | .רענַאזיטרַאּפ עשיוג יד ןופ רעגַאל

 טביולרעד ייז טָאה'מ ,"ךעלסקיבק עכעלטע ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה ןדיי יד
 יז ןבעגרעביא ךיוא ןוא גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעד ייב ץייּפש ןעמענ
 -ףַארגעלעט ןסייררעביא ,ןקירב ןענערברַאפ : ןטעברַא-עיסרעוויד ענעדישרַאפ
 רעגַאל-טּפיוה ןיא .ןסלער יד ןופ גוצ ןשטייד ַא ןוָאלּפָארַא ןוא גנודניברַאפ
 יקסיװָאקלָאװ ןוא שטיווָאקרעב םיריוטקָאד ייווצ יד זיולב ןבילברַאפ ןענייז
 | | ,ךעלדיימ עכעלטע ןוא

 עג ָאי ןדיי יד זיא ,ןסיירפיוא ןעגנולעג טינ זיא םייוג יד סָאװ ,גוצ ַא
 ןָא ,רעריּפשסיױא ןָא --- ,סיוא ןדיי יד ןריפ סעבַאגפיוא ערעדנַא ךיוא :ןעגנול
 ,דלַאװ ןיא םיאנוש טימ טלגנירעגמורַא --- ,ץענ-ןלורטַאּפ ַא דצמ גנוקעד
 רעד .,"טייקטסיירד ןֹוא טומ ןשידיי ןופ ןעניוטש רענַאזיטרַאּפ עשיוג יד
 ויא 1942 רעבמעצעד ןטס24 םעד :ףיוא טינ רעבָא טרעה םזיטימעסיטנַא
 ןטס20 םעד  תונברק 10 ןטילעג טָאה סָאװ ,רענַאל ןשידיי םעד ןלַאּפַאב ןעמ
 רעביא -- 1943 ץרעמ ןטס25 םעד ןוא ,55 טעגרהרעד ןרעוו --- 1943 ינַאי
 ןסייוו דלַאװ ןיא רעמייב יד רָאנ סָאװ ,תונברק ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא; -- ,ןדיי 5
 ,פ"לָאצ רעייז

 "רעווקסָאמ; יד ךרוד זיא ירָאנ ישטלאוו ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד
 דַאירטָא רעיינ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא ןרָאװעג טריזינַאגרָאער םיחילש
 ,רעגַאל ןשידיי ןופ .מלק 4 טרענַאלעג טָאה סָאװ ,?סורָאלעב ַאיַאקסטעוװָאס;

 ןיא טלײטרַאפ ,ןַאמ 400 ךרעב טלייצעג טָאה ?סורָאלעב ַאיַאקסטעוװָאסש
 -אמאנאּפ ןופ .נ .א עדַאגירב רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא ןוא סעטָאר 4
 | .אקנער

 םעד ןטמוקַאב ןוא בטטש ןיא קעװַא ןעגייז יקסנאלָאּפ ןוא יקסווָאקדוי
 -ַאב ךיז ןבָאה ייז לייוו ,רעסעב ןייז ייז טעוװק טציא זַא ,רעפטנע ןקידנעטש
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 -ילבעגרעביא יד .("קנאשזדא ןקיטיינמוא) ?ָאלכַארַאב ליפוזַא ןופ טיירפ
 רעטעּפש .דלַאװ רעלוב ןיא ןיײגוצרעבירַא טביולרעד ןעמ טָאה ןדיי ענעב
 ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעטיב ךָאנ ןעמוקעג ןייז וצ ןענײז

 קרַאטש יד .,שטיוװָאמַארבַא רעטנָאמרעד רעד ךיוא רעטנורעד ,"עקנַאילמעש ַא
 םענײמעגלַא ןיא ןרָאװעג טריפעגניײרַא קירוצ ןענייז ןדיי לָאצ עטרענעלקרַאפ
 טרָא ןקידובכב ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי קיצעביז ןוא עכעלטע יד ןוא ,רעגַאל
 ,ןפמַאק ענייז ןוא דַאירטָא םעיינ ןיא

 טָאה בַאטש רעשיסור רעייו רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה ןַאד
 ,רענַאזיטרַאּפ עשייוג וצ סעיצקנופ-סטייקרעכיז ןעיורטוצנָא טַאהעג ארומ
 ןענָאיּפש ךיוא ןוא רעטעררַאפ ןייק טלעפעג טינ טָאה סע עכלעוו ןשיווצ
 עמָאשז דיי רעד .קסנימ ןיא לושןענָאיּפש רעשיצַאנ רעד ךרוד טקישעג
 ןוא ןַאמ ןטקיטכעדרַאפ ַאזַא טנעקרעד טָאה ,(הפיח ןיא טציא) יקסווָארטסָא
 בַאטש םעד ןעגנערבמוא ןופ ןַאלּפ םעד טכַאמעג טשינוצ םורַא ױזַא טָאה
 ,דַאירטָא-יקסווָאסָאקָאר ןקידתונכש ןופ ןוא ?סורָאלעב ַאיַאקסטעװַאס, ןופ
 -ַאב עטשרע יד טָאה סָאװ ,ךַאװ ַא ןשיווצ ןעוועג זיא ןילַא שטיוװָאמַארבַא
 יטרַאּפ יד ןגיואווַאב טָאה ןֹוא ,ןשטייד יד דצמ "עוװַאלבָאא עיינ ַא טקרעמ
 ,רעטייוו דלַאב ןטערטּפָא רענַאז

 -גָאט) "סינלאווענד,-ןדיי יד ןשיוװצ ןעוועג ךיוא זיא שטיוװַאמַארבַא
 ןשטייד יד ןעוו ,בַאטש םייב ךַאװ יד ןבעגעגרעביא טָאה'מ עכלעוו ,(םירמוש
 רידנַאמָאק ןופ ּפָאק םעד רַאּפ קרַאמ 20,000 ןופ וירּפ ַא טרעלקרעד ןבָאה
 ןעמוקַאב ךיוא ןַאד טָאה יקסווװָארטסָא .שז רעטנָאמרעד רעד .,דַאירטָא ןופ
 ןטרָאד ליוו ןעמ זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סע ןעוו ,םענורב ןופ לסילש םעד
 ןטלַאהעגנייא עּפורג עשידיי עניילק יד טָאה םורַא ױזַא .רעסַאװ סָאד ןעמסּפָא

 ןופ אקווד טָאה סָאװ ,בַאטש םעד רעטנוא טקעריד ,טייקידנעטשטסמלעז ריא

 םענטערקעספ ןרַאפ ,"לוַארַאקק ןכעלנייוועג ןייז רַאפ ןשטנעמ יד ןעמונעג ריא

 ,טכַאניב הרימש רַאפ ךיוא ןוא *לוַארַאק

 יז טָאה לעיציּפָא .ַאּפורג ַאיַאקסיערוועי; ןסייהעג יז טָאה לעיציפָא-טינ

 רַאפ ןטַאטשרַאװ ענעגייא טימ "דָאװזו ינעווטסיאיזאכק סלַא טרירוגיפ

 .וװ .ַא .א טשרואוו ,ןעלטיה ,סלטָאז ןכַאמ ,יירעטסוש ,יירעדיינש ,יירעדימש

 ,רעוועג'ס טכיררַאפ טָאה יקסווָאקטיד .ר רעסָאלש רעד
 ןבָאה סָאװ ,ןלורטַאּפ ןופ ןרָאװעג טכַאװַאב ללכב זיא ירָאנ ישטלָאװ

 ןרעגַאל-ןעילימַאפ ענייז ןוא דַאירטָא םענופ ןעגנודניברַאפ יד טיהענּפָא ךיוא

 עדַאגירב רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ עזַאב רעד טימ (רעשידיי ןייא ןוא עשיאייוג 2)

 ערעדנַא -- .ינַאשזור ןוא עװעסָאק ןופ טנגעג ןיא ,אקנעראמאנאפ .נ .א

 רעקסניּפ יד ןיא ןוא ,קסירב"שטיווָאנַארַאב ןשיווצ טרירעּפָא ןבָאה סעדַאגירב

 רעד סטָא ןופ רָאטקָאד-טּפױה ,"גנוקינייארַאפ רעקסירבק .ג.א יד -- ןּפמוז

 ןוא (קרָאי-װינ ןיא טציא) יקסנילָאמס ר"ד דיי רעד ןעוועג זיא עדַאגירב

 ןבָאה םיריױטקָאד 2 .לַאנָאסרעּפ ןצנַאג םעד טעדליבעג ךיוא טרָאד ןכָאה ןדיי
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 רעד תעב טרפב ,עקנַארק ןוא עטעדנואוורַאפ יד ןלייה דַאירטָא ןיא ןפלָאהעג
 -ץגמוא טינ רעמ ןענייז ןדיי ביוא ,1944-43 רעטניוו ןיא עימעדיּפע-סופיט
 םעיינ ןופ גנואיצַאב רערעסעב רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג סע זיא ,ןעמוק
 "סעקינטנַאסעד/ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,זיא זייווכעלסיב .ןדיי וצ בַאטש
 -עג ךיוא ןבָאה ןדיי יד .רעסעב ןרָאװעג ןדיי וצ גנואיצַאב יד ,דנַאלסור ןופ
 ,דלַאװ ןיא ענענופעג ןופ זייוולייט ןוא בַאטש ןופ זייוולייט ,רעוועג ךיז ןפַאש

 ןַא .סעיצקַא ענעדישרַאפ ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה ןדיי יד
 ,יקסלעצנעשזד השמ רעשטיוװָאנַארַאב ןופ לײטנָא ןטימ ,עּפורג-ריּפשסיוא
 ךיז ןבָאה סע ואוו ,שטיוװָאכַאר ףרָאד ןיא זיוה סָאד טלגנירעגמורַא טָאה
 ןיוה סָאד ,רעייפ ַא טנפעעג ןוא ,ןטקודָארּפ ןעמענּפָא םייב ,ןשטייד ןענופעג
 -גַאשז טנעקרעד ןעמ טָאה ןשטייד עטּפַאכעג 4 ןיא .ןרָאװעג טנערברַאפ זיא
 לייורעד ,ןשרָאפסיױא ייז ןעמונעג טָאה בַאטש רעד .םינָאלס ןופ ןעמרַאד
 טקידיילרעד ןענייז ענעגנַאפעג יד .ןטפערק עשטייד עיינ ןעמוקעגנָא ןענייז
 יד ,דלַאװ ןיא ,ןטסולרַאפ ךָאנ ,ןטָארטעגּפָא זיא דַאירטָא רעד ןוא ןרָאװעג
 םעד טנערברַאפ ןבָאה ןשטייד יד .סעטָאלב יד ןיא רעפיט ןײרַא ןענייז ןדיי
 ,רעגַאל

 ,ןשטייד ףיוא "?עדַאסַאזק ַא ןיא טקילײטַאב רעטעּפש ךיז ןבָאה ןדיי יד
 ןעמונעג ןבָאה סָאטײױא 2 .עשטלאראק ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ
 -סױרַא ייברעד ןבָאה ןדיי יד .טיוט ןלַאפעג ןענייז ןשטייד יד ןוא ןענערב
 ןעוועג םיכסמ טָאה דַאירטָא רעשיטעווָאס רעד ןוא טייקשידלעה ליפ ןזיוועג
 ןעמונעגנײרַא ךיוא טָאה ןעמ .טייל-ספמַאק עשידיי עּפורג ַא ןסילשנייא
 טייז רעטייוצ רעד ןופ ענעפָאלטנַא ,רענַאזיטרַאּפ דיי 40 ןופ עּפורג ַא
 ללכב זייווכעלסיב טָאה דַאירטָא רעד; ,ןַאמיײה סירָאב טימ שארב ,עראשטש
 ,יקסווָאקטיּפ ,מ טביירש -- "זדנוא טימ ןענעכער ךיז ןעמונעג

 ןעמונעג ,ןשטייד ןופ רעניד ,ןטנַאיצילָאּפ ןסַאמ .ןבָאה 1944 רעטניוו ןיא
 -ילֲאּפ יד .ךיז ןעװעטַאר וצ ידכ ,"רענַאזיטרַאּפ, ןרעװ ןוא ןפיולטנַא יז ןופ
 ךעלרעפעג רעייז ןעוועג רעבירעד ןענייז ןוא רעדלעוו יד טנעקעג ןבָאה ןטנַאיצ
 טרעדנוה עכעלטע ןופ ףליה רעד טימ ,ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי יד רַאפ
 -רַאפ ןענייז רעבָא ,רעפרעד 3 ןּפַאכרַאפ טלָאװעג ,זַאקװַאק ןופ רענידרַאבַאק
 -יטרַאּפ 11 ןרָאלרַאפ ןבָאה רימש ,םירגּפ 71 קידנזָאלרעביא ,ןרָאװעג ןבירט
 רעד .ירַאליה שונַאי רעפמעק ןשידיי ןטסירד םעד רעטנורעד ,רענַאז
 ,"דָאירטָא םעד ןיא ןטנַאיצילָאּפ .וועג ןזָאלעגנײרַא טינ רעמ טָאה בַאטש

 םינָאלס ןייק םָארטשיםיטילּפ ןטימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שונַאי יראליה
 רעוועג ןטכיררַאפ םייב טסילַאיצעּפס ַא ןעוועג זיא ,1939 רָאי ןיא עשרַאוו ןופ
 ,סעיצקַא-רענַאזיטרַאּפ יד ייב רעטשרע רעד ךיֹוא ןּוא

 ,יקסווָאקדוי רעוט-ץולחה רעד טָאה רָאי בלַאה-ַא-ןוא-ייווצ ןופ ךשמ ןיא
 קידנגָאיכָאנ ןלַאפעג זיא שונַאי ,סעיצקַא ענעדישרַאפ ליפ ןיא ןשונַאי ןעזעג
 םיא טָאה ןעמ .ץַאלּפ ןפיוא ןביילב וצ לעּפַאב םעד ץָארט ,רעציפָא ןשטייד ַא
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 ןטלַאהעג טָאה רידנַאמָאק-ןּפורג רעד .דובכ ןשירעטילימ טימ ןעוועג רבקמ
 ,רבק ןייז ייב ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא ןסקיב ןופ פלַאז ַא ןוא עדער-רעיורט יד

 ,"ןורכז רעזדנוא ןיא טצירקעגנייא ךיז שונַאי טָאה ןטַאט עשידלעה ענייז טימש
 ןעוועג ,םיא קנַאד ַא ,ןענייז רימ, ,יקסווָאקדוי רבח-ספמַאק ןייז טביירש

 םורַא ױזַא ןבָאה ןוא ,אנוש םעד ןגעק סעיצקַא יד ןיא ןרענָאיּפ קידנעטש
 יד ןופ ןטייקיאעפ-ספמַאק יד ןיא םלוע ןשיסורסייו םעד טגייצרעביא

 3: ?רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טײרפַאב זיא דַאירטָא רעצנַאג רעד ןעוו

 רָאנ ןבילבעגרעביא ןדיי 725 ןופ זיא ,1944 ילוי ןט10 ןופ גָאט ןיא ,ײמרַא
 רעטעּפש טָאה ,תועידי עלַא יד טימ טלייט סָאװ ,שטיװָאמַארבַא דוד .0
 לָאמ יירד ,ןסײרּפ-חרזמ ןיא ןוא עשרַאוװ ייב ןטכַאלש יד ןיא ןעמונעג לײטנָא
 .י"א ןייק ןעמוקעגנָא 1946 יַאמ ןטפ םעד ןיא ןוא טעדנואזורַאפ ןרָאװעג

 א א

 טביול ,דַאירטָא סקישטליג ןופ רענַאזיטרַאּפ רעד ,ץביוטס ןופ ךייר .י -
 ;טביירש רע .רענַאזיטרַאּפ רעמינָאלס יד ןופ טסיײג-ספמַאק םעד קרַאטש רעייז

 ןדיי רעמינָאלס ליפיוו רָאנ ,לַאפוצ ַא זיולב זיא סָאד יצ טשינ סייוו'כ;

 -- .רענַאזיטרַאּפ עטנכייצעגסיוא ןעװעג ייז ןענייז ,טנגעגַאב בָאה ךיא
 עפורג ַא ןיא דיי רעמינָאלס ַא טימ שינעגעגַאב ַא ןגעוו ךיוא טלייצרעד ךייר
 רעד .תוחילש רעקיטכיוו ַא ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ 12 ןופ
 ,ןקַאלוב ןופ דַאירטָא ןטמירַאב םוצ טרעהעג טָאה רעמינָאלס 40 ךָאנ טימ דיי
 ןטרָאד ןענייז ןוא ןעמעינ ןוא עראצש רעד ןשיװצ טרירעּפָא טָאה סָאװ

 -- .דַאירטָא ןצנַאג ןיא רעטסעב רעה --- "לדָאװזוו; רערעדנוזַאב ַא ןעוועג

 .(=?ןרידונַאמָאק ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז ייז ןופ בור סָאד

 רעד טנָאמרעד ירָאנ ישטלָאװ ןיא דַאירטָא ןטנּפָאװַאב ןשידיי ןגעוו

 רעסיורג רעד ןגעװו ךיוא טלייצרעד רע .ווָאקניל .ג קינװָאקלוּפ רעשיסור

 : עװַאלבָא

 ןענַאטשטנַא 1942 רָאי ןופ רעמוז ןיא ךָאנ ןענעז ,קסירב ןופ טיבעג ןיא;

 טריזַאב טָאה ייז ןֹופ בור'ס .ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עדנעטיידַאב עכעלטע

 ישטלָאװ, ענעפורעג ױזַא יד ןוא עשטשוּפ רענָאשזור רעד ןופ רעדלעוו יד ןיא

 ,ןינילָאק ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,סרָאשטש ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןדַאירטָא יד ,ירָאנ

 רעד ,טרימרָאפ ןטרָאד ךיז ןבָאה ערעדנַא ליפ ןוא "סורָאלעיב ַאיַאקצעװָאס;

 רעד ןופ ןרידנַאמָאק ןוא ןטַאדלָאס ענעזעוועג ןוא עטלעגנירעגמורַא ןופ ,רקיע

 (א5?ײמרַא רעטיור
 ןטסירעלטיה יד ןבָאה 1942 טסוגױא ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא;

 סעיזיויד עשטייד 3 .עיצידעּפסקע-ףָארטש עסיורג ַא טריזינַאגרָא קילייא

 טצעזעגסיױרַא ןענעז ,טנָארפ-חרזמ ןפיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,לָאצ רעד ןופ
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 ןעמונעג ןבָאה ןטַאדלָאס טנזיוט 20 .שטיווָאנאראב ןוא םינָאלס ןיא ןרָאװעג
 .חרזמ ףיוא ברעמ ןופ טייק ַא טימ ,רעדלעוו יד ןעמָאקכרוד

 -רענַאזיטרַאּפ ןשידיי םעד ןּפַאלקעצ וצ ןצנַאגניא ןעגנולעג ייז זיא סע
 ,?ירָאנ ישטלָאװע ענעפורעג ױזַא יד ןיא עזַאב ןייז טַאהעג טָאה סָאוװ ,דַאירטָא

 -רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא יד ןופ לייט ַא .תוחּפשמ טימ ןדָאלַאב ןעוועג זיא ןוא
 ךיז טָאה ,עשטשוּפ רענאשזור רעד ןיא טרימרָאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדַאירטָא
 ןָאיַאר ןיא רעבָא .חרומ ףיוא קעװַא זיא ןוא ןּפורג עניילק ףיוא טלייטעצ

 בור'ס ךיז טָאה ,ץעינינול-שטיווָאנאראב עינילדןַאבנזיא רעד ןופ חרזמ וצ
 ןוא ינעשָאװרָאװ ןופ "ןעגנוקיניירַאפ, יד וצ ןסָאלשעגנָא ןּפורג יד טָא ןופ

 -רעד ווָאקניל .ג --- .ןביוא ךיוא טנָאמרעד טרעוו רעטצעל רעד ."װָאראמָאק
 זַא ,ךיז טגָאלק ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ גנונעדרָאמוא רעד ןגעוו ךיוא טלייצ
 קיעפ-ספמַאק ןצנַאגניא ןדַאירטָא יד ןכַאמ ןוא ןילּפיצסיד ןריפנייא;

 (ב*? ,"ןעגנולעג טינ זיא



 טנגעג רעקטניּפ ןיא רענַאזיטרַאּפ עשיריי
 קמניּפ ןיא דנַאטשרעדיװ ןופ וואורפ

 ןרַאפ טָאה ,עיסעלָאּפ ףיוא רעטנעצ רעשידיי רעסיורג רעד ,קסניּפ
 -רעטעברַא עשיטסינויצ ןוא ענײײמעגלַא עקרַאטש ַא ,עודיכ .,טַאהעג גירק
 רעשיטעווָאס רעד תעב .ןבעל ןשידיי ןדנריסלוּפ ַא ללכב ןוא .,גנוגעװַאב
 רעשיטסינויצ רעשידרערעטנוא ןַא טעדליבעגסיוא ןטרָאד ךיז טָאה עיצַאפװקָא
 -עיּפ חסּפ ,(.ס.צ) ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח ךרוד טריפעגנָא ,רעטנעצ-רעטעברַא
 סלַא .רעקסוואסארק ףסוי ,ץרַאװש לכימ ,וָאטוקיו והלידג .,שטַאק
 ,שטַאקעיּפ חסּפ ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא רעטנעצ ןופ רַאטערקעס-לַארענעג

 ,טעברַא עשיטעווָאס-יטנַא םוש ןייק ןָאטעג טינ טָאה זכרמ רעקיזָאד רעד
 טלמַאזעג ךיוא טָאה ןעמ .ןריי יד ןשיווצ טעברַאעג קרַאטש רעבָא טָאה רע
 יד ןוא ,ָאטעג רעװעשרַאװ םענופ םירבח יד רַאפ טלעג עמוס עשּפיה ַא
 לָאמעלַא ןַאד ןענייז ייז) טריפעגרעביא טלעג סָאד ןבָאה יקצינטאלּפ רעטסעווש

 ,(קסניּפ ןייק געט ייווצ ףיוא ןעמוקעג
 ץוביק םעד ןקישרעביא ןעוועג זיא זכרמ םענופ טעברַא עטשרע יד

 עטריצילּפמָאק ןוא ערעווש רעייז יד .ענליוו ןייק םירבח ענייז ןוא ?הירחשפ
 ,גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא טעברַא

 רעקסניפ עוויטקַא ליפ ללכב ןוא (לארשי ןיא טצעי) שטַאקעיּפ .ּפ
 ןענייז סע .ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןענייז ןטנעמעלע

 עגנוי ןוא ,ןטעטיוװיטקַא עשידיי עלַא ללכב ןרָאװעג טקירדרעטנוא ךיוא
 ןרָאװעג טריטסערַא 1939/40 ןיא ךָאנ ןענייז ,רעוט-יײטרַאּפ עוויטקַא ,ןשטנעמ

 ,דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןוא ןטסינומָאק יד ךרוד
 ןופ טכיש ןדנריפ ,ןוויטקַא ןַא ןופ ןרָאװעג טבױרַאב ,ָאזלַא ,זיא קסניּפ

 ןעמוקנײרַא ןכָאנ ,רעטעּפש ךיז טָאה סע סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי ןייז
 ןייז ףיוא ןפורעגּפָא לַאטַאפ ,ָאטעג םענופ גנודנירג רעד ןוא ןשטייד יד ןופ

 ,טייקיאעפ-ספמַאק

 ןעװעג דנַאטשרעדיװ ןופ עגַארפ יד זיא ,טביירש שטַאקעיּפ 'ח יוװ

 יד טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,גָאט ןטשרע םענופ םויה-רדס ןפיוא

 עלַא טכַאמעג טשינוצ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ייווצ ןעשעג ןענייז ָאד רעבָא --- .טָאטש

 : רענעלּפ
 ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה טָאטש ןיא ןעמוקנײרַא ןכָאנ ץרוק 1

 טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,(רענעמ טנעצָארּפ 99) ןשטנעמ עגנוי טנזיוט עכעלטש

 רעד ןיא טּפַאכרַאפ ייז ןבָאה רעדילגטימ יד ןופ סעטסיל יד .ןעײטרַאּפ וצ
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 רעטנַאקַאב רעד ןיא ןוא ?עװטסָארַאטס/ רעד ןיא גנוליײטּפָא רעשיטילָאּפ
 ,(לײטּפָא-שזַאנָאיּפש) ?עקיוווד,

 דלַאװ ןיא קעװַא ןסָאלשַאב ןבָאה טייל-עגנוי טנזיוט עכעלטע ןעוו 2

 ץוא טַארנדוי םעניא םערוטש ַא ןפורעגסיורַא סָאד טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ
 ןכעלטרָאװטנַארַאפמוא ַאזַא; ןגעק טנרָאװעג ןבָאה עטצעל יד .םינבר יד ייב
 קילגמוא ןַא ןעגנערבק טעװ ןוא ןשטייד יד ןציירפיוא טעװ סָאד לייוו -- ?טָאט

 ,?ָאטעג ןפיוא
 ןיא ןבילבעג יז ןענייז ,רעוועג טיײרגעגנָא ןבָאה טיילעגנוי יד םגה 3

 רעייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טכַאמעג ןרעטלע יד טָאה ןעמ לייוו ,ָאטעג

 ,גנולדנַאה
 העשת :סעילַאוװכ-סגנוטכינרַאפ ייווצ ןיא ןעמוקעגמוא זיא ָאטעג רעקסניּפ

 ,1942 רעבָאטקָא ןיא ןוא 1941 (טסוגױא) באב

 ,ןדיי יד ןופ וװאורּפ-דנַאטשרעדיװ ַא ןגעוו טלייצרעד עלעווק עשטייד ַא

 "רַאפ ,קלָאּפ-ײצילָאּפ ןשטייד ןט15 םעד ןופ ןטנעמוקָאד-בַאטש יד ןשיוצ
 לכה-ךס; םעד ןענופעג ךיוא ןעמ טָאה ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ךרוד עטּפַאכ
 ,קסניּפ ןיא ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןגעוו ,רואז ןַאטיּפַאק ןופ ?טכירַאב
 קנַאד ַא? זַא ,טלייצרעד טרעוו ןטרָאד ,1942 ,רעבָאטקָא ןט30 -- ןט28 םעד
 "עג טינ ןדיי יד ןבָאה ..,םייהעג ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ץלַא סָאװ ,םעד

 -נָא טרעוו ץַאלּפ ןטייווצ ַא ןיא ,"ןעײרדסױרַא ךיז טייקכעלגעמ ןייק טַאה
 ןעמ טָאה ,ןפױלטנַא וצ בורּפ ַא טכַאמעג ןבָאה ןדיי 150 ןעוו; זַא ,ןזיוועג
 וצקעוַא ןבעגעגנייא ןיוש ךיז טָאה ייז ןופ עקינייא שטָאכ ,טּפַאכעג עלַא ייז

 פפרעטעמָאליק עכעלטע ףיוא ןייג
 ,קסניּפ ןיא ןדיי 120 עטצעל יד ןופ זַא ,ךיוא טביירש יקסוועילָאכ .ש

 יד ןיא ןלַאפעג ןענייז 14 ,עכעלטננוי 17 ןופ עּפורג ַא דלַאװ ןיא סױרַא זיא
 -ילבעג יד  רענַאזיטרַאּפ קידנכוז ,שטיוװָאנַארַאב ןוא קסניּפ ןשיווצ רעדלעוו
 ןָא ןסילשנָא ךיז ןזיוװַאב ןבָאה ןַאמדירפ ןוא אקצעלאג עדלָאג ,קינשַאטּפ ,ענעב
 ןענייז סע ןכלעוו וצ ,ןילָאװ ןיא ,דלַאװ רעשיװעטשירַאווס ןיא דַאירטָא ןשידיי
 דַאירטָא םעד ןגעוו עז) קסניּפ ןופ ןדיי ענלעצנייא ךָאנ רעטעּפש ןענַאטשעגוצ

 .(ןילָאװע יּפַאק ןיא
 טָאה ,קסניפ טָאטש עשידיי עסיורג יד ןשטייד יד ךרוד ןטכינרַאפ סָאד

 ןיא דנַאטשרעדיװ רעד ,רעטנעצ ןדנריפנָא ריא ןופ עיסעלָאּפ ץנַאג טביױרַאב
 ןַאטנָאּפס ןענַאטשטנַא ויא סָאװ ,טנגעג רעקסניפ ןופ ךעלטעטש עניילק יד
 ןענייז רעלדנעטשרעדיוו יד ; רעזייווגעוו ןוא גנוריפנָא ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ ענײמעגלַא ,עקיטרָא וצ ןפָאלעג
 ,ןילָאװ ןקידתונכש ןיא ךדַאירטָא 3 עשידיי יד וצ רעדָא ,םזיטימעסיטנַא ןופ יירפ



 װָארבָאב .ד ןופ דַאירטַא רעשידיי רעד

 ןדיי ןופ ןענַאטשטנַא זיא גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עשידיי עטשרע יד

 -סטעברַא ןופ ןוא יקזדָארָאהַאז-טסָאהָאּפ לטעטש ןיא ָאטעג ןופ ענעּפָאלטנַא
 זיא עּפורג רעד ןופ שארב .1942 רָאי ןופ רעמוז ןיא ,שטיװעצנַאה ןיא רעגַאל

 .וָארבָאב דוד ןענַאטשעג
 רעד ןיא טנרעלעג ךיז ווָארבָאב טָאה ,1911 רָאי ןיא קסניּפ ןיא ןריובעג

 יקזדָארָאהַאז טסָאהָאפ ןיא .עיזַאנמיג רעשילױוּפ רעד ןיא ןוא לוש-תוברת

 רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא ןוא קַאטרַאט סרעטָאפ ןטימ טריפעגנָא רע טָאה

 רָאי ןיא לטעטש סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה ןטעוװָאס יד ןעוו ,רעוט רעשיטסינויצ

 "םַאטשּפָא ןכעלרעגריבפ ןייז בילוצ. ןרָאװעג טריטסערַא ווָארבָאב זיא ,9

 ןיא ןירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו .רעציפָא-רעטנוא רעשיליוּפ .וועג סלַא ןוא

 ואוו ,דלַאװ ןיא ןייג וצ ןדיי יד ןפור ןעמונעג דלַאב ווָארבָאב טָאה ,לטעטש

 לייט ַא שטָאכ ואוו ןוא טָארד ןקיכעטש טימ ןדיי יד ןעמיוצּפָא טינ ןָאקימ

 םהרבא ןוא םולש ןענַאטשעגוצ דלַאב ןענייז םיא וצ .ןעװעטַאר ךיז ןָאק

 ,דנַא .א יקסוואלאס קינעה ,ווָארבָאב ביל ,ןַאמדלעפ

 טרירטנעצנָאק ןשטייד יד ןבָאה שטיוועצנאה ןופ רעגַאל-סטעברַא ןיא

 120 ןוא ןינעל ןופ 230 רעטנורעד .רָאי 60-14 ןופ רעטלע ןיא ןדיי 0

 טנַאקַאב ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,שטיוועצנאה .,יקזדָארָאהַאז טסָאהָאפ ןופ

 ןבָאה רעגַאל ןיא ."ןייר-ןדייש ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,עירטסזדניא-ץלָאה ריא ןופ

 ,ןטעברַא-דלעפ ייב ,ןעיײסָאש ןעיוב םייב ,ןקַאטרַאט ןיא טעברַאעג ןדיי יד

 ביוא זַא ,טעשַארטסעג ןבָאה ןשטייד יד .לג .ד .א ןענָאגַאװ ןענעדָאל םייב

 ענעבילברַאפ יד ןענעגרהסיוא ןעמ טעװ ,רעגַאל ןופ ןפיולטנַא טעו רעצעמע

 ,טסָאהָאפ ןוא ןינעל ןיא תוחפשמ ערעייז

 ןיא ךיוא ןדיי יד ןופ עיצַאדיװקיל ַא טָארד סע זַא ,ןעגנַאלק יד בילוצ

 טעטימָאק-סגנוטער ַא ןענַאטשטנַא זיא ,"עלופטרעווק ןענייז ייז םגה ,רעגַאל

 ןיטשּפע .י ,יקסװעלעסָאי .ל ,גייווצנשריק ,םיובנירג רעריפ-רעגַאל יד ןופ

 ןופ ןפױלטנַא רַאפ ןַאלּפ ַא טעברַאעגסיױא טָאה סָאװ ,(לארשי ןיא עדייב)

 -מוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,העידי ערעטיב יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו .רעגַאל

 ןט14 םעד ןעמ זיא ,ןינעל לטעטש ןקידתונכש ןיא ָאטעג סָאד טכַארבעג

 ,ןפױלטנַא טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,20 .,רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא 1942 טסוניוא

 רעבָא ןענייז ייז ,300 ןענייז ןפָאלטנַא .ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעּפש ןענייז

 -- ,זיּפש ךָאנ ןעמוקעג ןענייז ייז ןיהואוו ,רעפרעד יד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג

 קעװַא ןענייז ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ יד .םירעיוּפ יד ןופ ףליה רעד טימ

 ,ןיבאראטס ךעלטעטש יד ןבעל ,ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ענעדיײשרַאפ ןיא

 ,דנַאלסורסיױו-חרזמ ןיא ערעדנַא ןוא קסולג
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 רעקסניּפ יד ןיא ןפַאשעג ןבָאה יקזדָארָאהַאס-טסָאהָאפ ןופ ענעפָאלטנַא יד
 .עיסעלָאּפ ןיא שטיוװָאנַאהַאק .ל ןופ .נ .א דַאירטָא ןַא רעדלעוו ןוא ןּפמוז
 -עטָאר ,ןַאמדלעפ םהרבא -- רעטערטרַאפ ,ווָארבָאב דוד ןעוועג זיא רידנַאמָאק

 - ,יקסווָאלָאס .ה --- רַאסימָאק ,ווָארבָאב בייל --- רידנַאמָאק
 ,טסָאהָאפ ןיא קַאטרַאט םעד ןסירעגפיוא טָאה דַאירטָא-שטיוװָאנַאגַאק רעד

 טַאהעג טָאה קַאטרַאט רעד .החּפשמ-װָארבָאב רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ
 -ץלָאה ןלעטשוצ טגעלפ רע לייוו ןשטייד יד רַאפ גנוטײדַאב עקיטכיוו ַא
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ייברעד .עירטסודניא-סגירק רעייז ןופ ןלַאירעטַאמ
 וָארבָאב בָאה ,קַאטרַאט ןופ רעמיטנגייא רעקידרעירפ סלַא .ווָארבָאב ביל
 ,לַאפנָא םעד טרינַאלּפסױא טוג טָאה ןוא םיא וצ ןעגנַאגוצ עלַא טסואזועג
 ,א יקסווָאלָאס .ה ,קינשזישזק לאומש טימ ןעמַאזוצ טריפעגכרוד טָאה רע סָאװ
 -קנַאד ַא ןדיי יד טקישעג ךָאנרעד טָאה בַאטש-רענַאזיטרַאּפ רעד .,דנַא
 םעד ןעמוקַאב וצ ייז טלעטשעגוצ ןוא עיצקַא רעטסיירד רעייז רַאפ קורדסיוא
 ,(="ןרעטש-ןטיורק ןופ ןעדרא

 ןינעל למעטש ןפיוא רענַאזימרַאּפ ןופ לַאפנָא

 ,קסניּפ ןופ טנגעג ןיא ,ןינעל לטעטש ןופ רענַאזיטרַאּפ ,גילקיצ הדוהי
 -טנַא םירבח טימ זיא סָאװ ,דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןופ ץענערג .וועג רעד ףיוא

 ןעמונעגנָא ןעגנולעג םיא זיא'ס ױזַא יו טלייצרעד ,שטיוועצנאה ןופ ןּפָאל
 ליפ טגעלפ'ס יוװ --- ,ןטלַאהסיוא ןכָאנ ,דַאירטָא-רענַאיטרַאּפ ַא ןיא ןרעוו וצ
 ,ךיוא טלייצרעד קילקיצ .עבָארּפ-רעייפ עלעיצעּפס ַא --- ,ןדיי טימ ןפערט לָאמ
 טריפעגכרוד ,וויטַאיציניא ןייז טיול ,רעטעּפש טָאה דַאירטָא רעייז ױזַא יו
 ,(פןדיי ענעטלַאהַאב טײרפַאב ןוא ןינעל לטעטש ןפיוא עקַאטַא ןַא

 ףרָאד ןיא .ןעמוקעגמוא ענענורטנַא יד ןופ ךס ַא רעייז ןענייז דלַאװ ןיא
 -ָאק ןטימ שארב ,רענַאזיטרַאּפ ןפָארטעג ענעבילבעג יד ןבָאה ץיווָאניצרעה
 ץיװַאטָאק .רעטָאפ סקילקיצ טנעקעג טָאה סָאװ ,ץיװָאטַאק לעװַאּפ רידנַאמ
 טקישעג ןוא ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא טימ ךיז ןייגַאב וצ יוװ ןזיוועג ןדיי יד טָאה
 ןַא זיא סָאד זַא ,קידנרָאװ ,ןסלער"ןַאב ןסיירפיוא רעפמעק ךָאנ טימ ןעמַאזוצ
 יז ןעמ טעװ ,ןָאט טינ סע ןלעװ ייז ביוא זַא ןוא ,ןדיי יד רַאפ ןעמַאזקע
 -רעד ןבָאה ןדיי יד ..."רעדירב ערעזדנוא ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ןיהַא ןקישש
 ןענָאגַאװ 45 טימ גוצ ַא ןסירעגפיוא ןוא ,עבַאגפיוא יד טריפעגסיוא ךיירגלָאפ
 .עיצינומַא

 ןעמענ ןגעװ טכַארטעג ןוא ןעור טנעקעג טינ טָאה סָאװ .,גילקיצ
 ,ןציװָאטָאק טיורטרַאפ ךיז םעד ןגעוו טָאה ,ןינעל ןופ רעדרעמ יד ןופ המקנ
 ,לטעטש סָאד ןלַאפַאב רעטעּפש ייז ןענייז רעפמעק 120 ןופ עּפורג ַא ןיא
 ףעגנילעג טינ טעװ עיצקַא יד ביוא זַא ,טנרָאװעג ייברעד טָאה ץיווװָאטָאק
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 יד טנערברַאפ ייז ןבָאה לטעטש ןיא ."טנוה ַא יװ ןסיש? ןקילקיצ רע טעװ

 ךיוא ןוא יײצילָאּפ רעייז טימ ןענופעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד ואוו ,רעזייה

 ןבָאה יז עכלעוו ,ןדיי ענעטלַאהַאבסױא קיצנאווצ ןוא עכעלטע טײרפַאב

 יד ןופ טּפױה םעד טעגרהרעד טָאה גרובזניג לרעב ,דלַאװ ןיא ןעמונעגטימ

 ,ןאמסָארג ,ןרַאדנַאשז

 טלייצרעד ,עטעװעטַארעג יד ןשיוצ ןעוועג זיא סָאװ ,יקצולס ַאשַאמ

 -רעד יז טָאה ,גָאטיײרפ ןעוועג זיא'ס ,הנשה שאר-ברע? זַא ,"ןינל תליהקק ןיא

 ןמ ןענייז סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .לטעטש ןיא ןעיירעסיש טרעה

 ירעטצנעפ ַא ןיא קוק ַא ביג ךיא? .,.."ןלַאפעגנָא רענַאזיטרַאּפ ,םתסה

 ,ןעזרעד רימ טָאה רע ןוא סַאג ןרעביא טפיול (קילקיצ) עק'הדוהי .,.טשרע

 יד ןוא ,ןשטייד 7 טעגרהרעד ןיוש ןבָאה ייז '!זדנוא טימ טמוק' : רע טיירש

 ...'לטעטש סָאד ןענערברַאפ ייז ןוא .ןפָאלעצ לייוורעד ךיז ןענייז עקירעביא

 ." 'רעדלעוו יד ןיא יז טימ ןפָאלעג רימ ןענייז'

 -טנַא יד ןופ לייט ַא דלַאװ ןיא רעטעּפש ןענייז רעטייוו טלייצרעד יז יו

 ןבָאה ,ךיא יװ ןדיי עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ךיואפ .ןרָאװעג טעגרהעג ענעּפָאל

 ןדיי רעטרעדנוה ליפש ..."רעדלעוו יד ןיא ןטסירק עטוג ייב טבעלעגרעביא

 ,(??"רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןדַאירטָא יד ןיא ןעוועג ןענייז

 טריפעגכרוד ןוא םירעיוּפ ייב רעוועג ןעמוקַאב טָאה דַאירטָא סווָארבָאב

 ןיא ןירַא רעטעּפש זיא דַאירטָא רעד .ןשטייד ןגעק ןטקַא-עיסרעוויד ייד ַא

 זיא ןילַא ווָארבָאב .ווָארָאמָאק .נעג ןופ גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעד

 ךיז טָאה רענַאזיטרַאּפ סווָארָאמָאק טימ) ,1943 רָאי ןיא סופיט ןופ ןברָאטשעג

 (.ירָאנ ישטלָאװ ןזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,עדַאגירב-"סראצשש יד טקינייארַאפ סע



 שטיװַאנַארַאב ןיא דנאטשפיוא ןופ וואורּפ
 -רעד ש טי ו ו ָא נ ַא ר ַא ב ןיא דנַאטשפיוא ןַא וצ ןעגנוטיירגוצ ןגעוו

 ,קובניוועל ר"ד ןוא יקסווָאדיל רזעילא ןוא םהרבא רעדירב יד יונעג ןלייצ

 ,(שטיװָאנַארַאב ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא םעד טרעדלישעג ךיוא טָאה סָאװ
 ָאטעג ןיא בַאטש-ספמַאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא יקסווָאדיל רזעילא

 ןוא יקסווָאמַארבַא .א ר"ד ,שטיװָאלעּפָאק ,מ טימ ןעמַאזוצ ,שטיווָאנַארַאב ןופ
 -עג ךיוא ןבָאה בַאטש םוצ ,שטיװעקסירַאז עשאילא ,דנַאלסור ןופ טילּפ ַא
 טימ ןעמַאזוצ ,לארשי ןיא טציא) רעקעב םייח ,עשרַאװ ןופ טילּפ ַא טרעה
 -טימ בור סָאד .רעוועג ןעלמַאז ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,(יקסווָאדיל רזעילא

 ,"טייהיירפע ,טנגוי-ןויצ ילעוּפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה בַאטש ןופ רעדילג

 -ַארטנעצנָאק ןשטייד ןופ רעירפ ןפָאלטנַא זיא ןיילַא יקסווָאדיל רזעילא
 ןופ עיצַאזינַאגרָא יד, לקיטרַא ןיא טלייצרעד רע .קסנימ ןיא רעגַאל-עיצ
 ץרעמ בייהנָא ןענַאטשטנַא זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד וַא(*?"דנַאטשפוא
 טנַאדנעמָאק רעד ,ָאטעג ןיא ןשטייד יד דצמ הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ ,2

 רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא ,יקסוװַאשרַאװ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ
 טעברַא יד ,ןטנַאיצילָאּפ 22 טרעהעג ךיוא ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,עיצַאזינַאגרָא
 רעטעּפש ןענייז רעפמעק יד וצ .וויטַאריּפסנָאק גנערטש ןרָאװעג טריפעגנָא זיא
 -ַאגרָא עטקינייארַאפ יד .סעיצַאזינַאגרָא-דרערעטנוא ערעדנַא 2 ןענַאטשעגוצ
 70-60 :ןעיורפ 51 רעטנורעד ,רעדילגטימ 200 טלייצעג טָאה עיצַאזינ

 ,רָאי 20-16 ןשיווצ רעטלע ןיא ןעוועג ןענייז טנעצָארּפ

 טפַאשנעגנַאפעג ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,וָאלסינַאטס ןופ ,ּפוט השמ
 טימ ןביילב וצ ןזיוװַאב ןטרָאד טָאה ןוא שטיווָאנַארַאב ןייק ןשטייד יד ייב

 רעפָאש סלַא טעברַאעג טָאה ,ןָאסקיזיײא ,טַאר"ןדיי ןופ רעציזרָאפ ןופ ףליה רעד
 סָאװ ,רעוװעג טימ דַאלקס ַא טקעדטנַא ןטרָאד טָאה ּפוט .דלעפ-טפול ןפיוא
 -ָאלָאטס ןופ ףליה רעד טימ .ײמרַא רעטיור רעד ייב ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא

 ןביוהעגנָא רע טָאה ,דלעפ-טפול ןבלעז ןופ ,קעדַאט סורסייוו ַא ןוא ןיקציוו
 טימ ןפלָאהעגסױרַא ייברעד ךיז טָאה רע .ָאטעג ןיא רעוועג ןריפרעבירַא
 -רעבירַא ןעמ טָאה םורַא ױזַא .ךַאוװָאטעג רעד ןבעג ןגעלפ ייז סָאװ ,הקשמ
 סיזַאבש רעד ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןסקיב 12 עטשרע יד ָאטעג ןיא טריפעג
 זיוה סיקציוואלאטס ןופ רעלעק ןסיורג ַא ןיא ."עּפורג רעטנּפָאװַאב ַא רַאפ
 סנַאמטָאר ןיא ןכָארגעגסױא ,לַאנַאק ַא ךרוח .ןעגנוביא טכַאמעג ןעמ טָאה
 ,(ֿלָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ וצ טנַאלּפעג ןעמ טָאה ,זיוה

 ףיוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ייר ַא טריפעגכרוד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 ,ןדיי טרעדנוה עכעלטע טעברַאעג ןבָאה'ס ואוו ,עזַאב-טפול רעשטייד רעד

101 



102 

 -ַאיצעּפס עשידיי קיטעט ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ןטַאטשרַאװ ענעדישרַאפ ןיא
 סָאװ ,יקסווָאדיל ,ןלימגעז עסיורג 2 ףיוא ןוא ןדַאלקס-רעוועג ףיוא ,ןטסיל

 ןגעוו ןעגנַאגרעד 1942 רעמוז ןיא זיא ,עזַאב-טפול רעד ףיוא טעברַאעג טָאה
 רעד ףיוא ןוויטָאמָאקָאל עכעלטע ןסירעגפיוא ןבָאה סָאװ ,רענַאיטרַאּפ עשיסור
 1942 ןעמוז ןיאי רעדלעוו רענישַאוװירק יד ןוא עזַאב רעד ןשיווצ ןַאב-ןיילק
 ןַאד ןבָאה סיצַאנ יד ,דַאלקט-רעוועג רעסיורג ַא ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא

 ,שטיווָאקנימ רעדירב 2 יד ןסָאשרעד
 רעד ןגעוו םיחוכיוו ןרָאװעג טריפעג ןענייז רעפמעק יד ןופ בַאטש ןיא

 זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה שטיװעקסירַאז ןוא שטיװָאלעּפָאק ,דנַאטשפיוא ןופ עטַאד
 ןעוועג זיא טייהרעמ יד .רעדלעוו יד ןיא ָאטעג ןופ סױרַא ללכב ףרַאד ןעמ
 ןעוו ,ןבייהנָא ןעמ ףרַאד דנַאטשפױא םעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןוא םעד ןגעק
 ר"ד ןוא יקסווָאדיל .ָאטעג טָאד ןרידיווקיל וצ ןטערטוצ ןלעוװ ןשטייד יד
 דנַאטשפיוא ןופ וויטַאיציניא יד ווא ,ןטלַאהעג רעבָא ןבָאה יקסווָאמַארכַא
 ןופ בליהנָא ןפיוא קידנטרַאװ טינ ,אפוג עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמוק ףרַאד
 -סיוא ךיוא זיא ,טקנוּפדנַאטש ןטצעל םוצ קידנכערּפשטנַא .עיצַאדיוװקיל רעד
 ןבייהנָא טפרַאדעג ךיז טָאה סָאװ ,דנַאטשפיוא ןופ ןַאלּפ רעד ןרָאװעג טעברַאעג
 .,1942 ילוי ןט19 םעד

 ןעמוקַאב ללכב טָאה ןעמ ױזַא יוװ ,יונעג טבײרשַאב יקסווָאדיל רזעילא = |
 ןסיורג ,ןטיוטעגסיוא-לעיצעּפס ַא ןיא ןטלַאהַאב סע טגעלפ ןעמ יוװ ןוא רעוועג
 ןיא ןעגנוביא יד ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ סע ואוו ,רעקנוב ןשידרערעטנוא
 ואוו ,רעוועג סָאד ןטכיררַאפ רַאפ טַאטשרַאװ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאד ,ןסיש
 ,יקצוװָאלָאטס םייח ,רעקעב םייח ןטסילַאיצעּפס-רעוװעג יד טעברַאעג ןבָאה סע
 רעשיליוּפ רעד ןופ ןטַאדלָאס .וועג עלַא --- יקסווָאדיל םהרבא ,ץעווש עמאיז

 ןסקיב יד ןופ ןלייט. רעוועג םינימ ענעדישרַאפ ןיא ןטסילַאיצעּפס ןוא ײמרַא
 "וצ ,זיּפש טימ קעז ןיא ,ָאטעג ןיא ןריפניירַא ןעמ טנעלפ ןרעוװלָאװער ןוא
 10 טלמַאזעגפיונוצ ןעמ טָאה ױזַא ,לג .ד ,א ןלַאירעטַאמ-ץייה טימ ןעמַאז

 ,ןליוק 15,000 ,ןטַאנַארג-טנַאה 500 ,רעפרַאוװנלױק 2 ,ןרעװלָאװער 0 ,ןסקיב
 ןליפַא זיא סע .ןעגנובייר ןעוועג רעבָא ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 ךיוא ןבָאה םעד וצ .ץניװָארּפ רעד ןופ םיטילּפ 40 ןופ טנוב ַא וצ ןעמוקעג
 -רַאפ לָאז טנגוי יד זַא ,טרעדָאפעג רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד
 .רעוועג ןטימ ייז וצ סױרַא לָאז ןוא ָאטעג סָאד ןזָאל

 -עג ןבָאה ךעלטעטש עקימורַא ןופ ןדיי יד ןרידיווקיל ןגעוו תועידי יד
 סָאװ ָאטעג סָאד זַא ,טפָאהעג טָאה סָאװ ,"טַארנדוי; ןפיוא קידנקערשּפָא טקריוו
 רעדילגטימ-טַאר יד .ןצניוש ןשטייד יד ןלעװ ,סעזַאב-סגירק טנידַאב טָאה

 ןעגניטיירגוצ יד ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ץישטבאס ןוא קינרוקסאלעב

 ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד ןזָאלרעדנַאנופ טרעדָאפעג ןבָאה ,דנַאטשפיױא םוצ
 1942 טסוגיוא ןיא ,?ָאּפַאטשעג; רעד ריא ןגעוו ןבכעגרעביא וצ קירנעארד

 סָאו ,סיצַאנ 12 ןופ היוול רעד ןגעוװ ןרָאװעג רי זאז עג ָאטעג ןיא ןעמ זי
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 ,םינָאלס ןוא שטיוָאנַארַאב ןשיוװצ רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעמוקעגמוא ןענייז
 טנַאקַאב ,דלעפנירג ןַאטיּפַאק ןעוועג ךיוא ןזיא סיצַאנ ענעלַאפעג יד ןשיווצ
 -יטרַאּפ יד ןופ בור רעד זַא ,טלייצרעד טָאה'מ .ָאטעג ןיא תוירזכא ןייז ןופ
 ,טעטיזעוורענ ןזיײװסױרַא ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי ןעוועג ןענייז ןענַאז
 קידנכוז ָאטעג ןיא רעמעדיוב ףיוא סעיזיווער טריפעגכרוד ךיוא ןבָאה ייז
 ,הריסמ ַא טיול ,סיוא טזייוו ,רעוועג

 ָאטעג ןיא טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה רוּפיכ-םוי ךָאנ ןגרָאמ ףיוא
 -פיוא םוצ לַאנגיס םעד טרַאוװרעד ,ןַאלּפ ןטיול ,ןבָאה רעפמעק יד ,הטיחש ַא
 ןענישַאמ יד ףיוא טַאנַארג ַא ןפרַאװ טפרַאדעג טָאה קחצי 'ח ןעוו ,דנַאטש
 רעבָא זיא רע .ָאטעג םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,?ָאּפַאטשעגפ ןופ

 -כרוד ַא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה סָאװ ,ןיקסווַאשרַאװ ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעניואוונייא-ָאטעג טייהרעמ יד לייוו ,לַאפ
 ןייק טַאהעג טינ טָאה ןוא טיײרּפשעצ ןעוועג זיא ,רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז
 סיקסוװַאשרַאװ זַא ,ןייו ןָאק סע .עיצַאזינַאגרָא ספמַאק רעד טימ טקַאטנָאק
 -סדנַאטשפיוא ןצנַאג ןופ לַאפכרוד םוצ טכַארבעג שיטקַאפ טָאה סָאװ ,טירש
 ןבילבעג ךָאנ ןענייז סָאװ; ענעי ןופ גנוטער רעד וצ טכַארבעג טָאה ,ןַאלּפ
 ,ָאטעג ןיא

 קעװַא ןענייז ןוא ָאטעג סָאד ןּפורג ןיא ןזָאלרַאפ ןַאד ןבָאה רעפמעק יד
 טײרּפשרַאפ רעטעּפש ךיז ןבָאה ייז ואוו ,רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ
 רעקַאבילאנ רעד זיב קידנרַאּפשנָא ,ןפמוז רעקסניּפ יד ,עיסעלָאּפ רעביא
 ,יעסַאקומ רעוט-ןויצ ילעוּפ יד ,יקסווָאמַארבַא ןלַאפעג ןענייז ייברעד .עשטשוּפ
 ןלַאפעג ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןענייז רעטעּפש .דנַא .א ןַאמדירפ
 ,דנַא .א ןייטשלרעּפ ַאנַא ,יקסווָאּפיליפ ר"ד ,יקסניריצ ,שטיוװָאלעּפָאק

 ,יקסווָאקבוד טסוגיױא ןוא קינאמ ,ןרעטניו טימ ןעמַאזװצ ,טָאה ּפוט
 ןוא ָאטעג ןופ ןײגסױרַא גנונעפָאװַאב טימ ןזיװַאב ,ערעדנַא ןוא ץיװעקסירַאז

 -רענַאזיטרַאּפ רעד ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז ואוו ,דלַאװ ןיא רעירפ ןעמוקנָא
 .שטיווָאנעמלאז .מ ןופ עּפורג

 ,ןשטנעמ ךָאנ ןריפסיורַא ידכ ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטעּפש
 ןעמוקעג זיא ,ןַאמטָאר ןוא יקסווָאמַארבַא ר"ד טימ ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ םייב
 ּפוט ,ןלַאפעג ןענייז יז ןופ 2 .םירמוש עשיסורסייוו יד טימ יירעסיש ַא וצ
 .ָאטעג ןיא ןעגנַאגעגקירוצ זיא יקסווָאמַארבַא .טנַאה ןיא ליוק ַא ןעמוקַאב טָאה
 טָאה ָאטעג ןיא ןעמוקנָא רעייז .קירוצ קעװַא דנואוו רעד בילוצ זיא ּפוט ךיוא
 "רעד םירבח ענייז ןוא ןּפוט ןופ ךיז טָאה'מ .סערעטניא סיורג ַא ןפורעגסיורַא
 ןיא קירוצ קעװַא זיא ּפוט .רעדלעוו עקימורַא ןיא רענַאזיטרַאּפ ןגעוו טסואוו
 -ָאנַאמלעז ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא עכעלטנגוי עּפורג ַא טימ ןעמַאװצ ,דלַאוװ
 ,ןסור קילדנעצ עכעלטע ןוא ןדיי 40 טלייצעג טָאה סָאװ ,דַאירטָא סעשטיוו



 שטיװָאנַארַאב ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 עלַא ןבָאה ,ן1942 (רעבמצעעד) הכונח| הטיחש רעטייווצ רעד ךָאנ;

 זיא סעצנַאג סלַא ,ָאטעג סָאד זַא --- יקסָאװדיל רזעילא טביירש -- טליפעג

 יד טשרעהַאב טָאה טליפעג-המקנ רעקרַאטש ַא ...טיוט םוצ טלייטרוארַאפ

 ןרָאװעג זיא ןוא (טבעלעג ךָאג ןבָאה תוחּפשמ ערעייז סָאװ ,יד רַאגָאװ םירבח

 סיקסווָאדיל ןופ 75 יז ןופ עטַאטיצ) "ןבעל רעייז ןיא רָאטקַאפ רעקיצנייא רעד

 ןיא גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיױװ עשידיי ידצ טּפירקסונַאמ טכעלטנפערַאפ טינ

 יד ךיוא ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ןענייז סע ןענעוו ןופ ,?שטיוװָאנַארַאב ָאטעג

 "עג קרעוו סָאד ,רענַאזיטרַאּפ רעשטיווָאנַארַאב יד ןגעוו תועידי עקידרעטייוו

 ,(םילשורי ןיא ,"םשו די; ןיא ךיז טניפ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ָאטעג סָאד ןוָאלרַאפ טָאה סָאװ ,עּפורג עטשרע יד

 24 ןופ עּפורג רעטייוצ רעד ןיא ןעוועג זיא ןײלַא יקסווָאדיל ,ןַאמ 7

 רעוועג רעייז ."ןּפורג ערענעלק ןוא ערעסערג, טגלָאפעגכָאנ ןבָאה סע עכלעוו

 רעייז ןעוועג ךיוא זיא סע ואוו ,דלַאװ רצווָאבַארג ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג זיא

 ןשיצַאנ ַא ןפָארטעגנָא ןוא טעשזדנָאלברַאפ ןבָאה םירבח 4 .טקנוּפ-למַאז

 ןוא ןפָארטעג טינ ןבָאה ןסָאש יד .ןסָאשַאב ייז טָאה סָאװ ,לורטַאּפ-רעדנַאװ

 ןבָאה סָאװ ,רעפמעק עקירעביא יד טימ טקינייארַאפ ךיז טָאה עּפורג יד

 .ןישָאוװירק וצ גנוטכיר רעד ןיא טרעדנַאװעג

 טנגעגַאב קילעפוצ ייז ןבָאה ךייט-עראצש רעד ייב ַאזולַאז ףרַאד ןבעל

 רעד וצ ןכיירגרעד וצ יױװַא יו ןזיוועג ייז טָאה סָאװ ,ַאילָאק ןַאזיטרַאּפ םעד

 ןופ ףליה רעד טימ ,ייז ןבָאה טכַאניײב .רענַאזיטרַאּפ עקימורַא יד ןופ עזַאב

 ואוו ,ךייט יד רעבירַא ןוא ףרָאד ַא ןיא זייּפש ךיז ןברָאװרעד ,רעוועג רעייז

 טימ שארב ,רעשטיוָאנַארַאב עּפורג עטשרע יד ןּפָארטעג ךיוא ןבָאה ייז

 -ָאק ,ינרָאשט ןַאטיּפַאק זַא ,ןעגנַאגרעד ןענייז ייז ןעמעוו ןופ ,שטיװָאלעּפַאק ,מ

 יד ןופ רעריפ סלַא טמיטשַאב טָאה ,דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רידנַאמ

 .(א*?שטיווָאנעמלאז להשמ ןקירָאי-17 םעד ןדיי

 ןַאוװיא (רעריפנָא ןשיטילָאּפ) ?קורטילָאּפא ןופ גנוטײלגַאב ןיא ינרָאשטי

 -"רעביא םענעגנָא טינ ללכב טָאה ,ַאילָאק ןטנָאמרעד םעד ןוא שטיוװָאנַאװיא

 -ַאר וצ ידכ ,דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז זַא ,קידנרעלקרעד ,ןדיי יד טשַאר

 ןוא ןשטייד יד רעבליז ןוא דלָאג רעייז ןבעגּפָא ןכָאנ ,ּפעק ערעייז ןעוועט

 סלַא ,דיי ןט10 ןדעי ןסיש וצ טנעדרָארַאפ וליפַא טָאה רע .ייז רַאפ ןטעברַא

 .?ףרָאד ַא סרעזדנוא ןלַאפַאבק ןענייז ייז סָאװ ,ףָארטש

 ןופ בַאטש רעד .רענוד ַא יװ ןּפָארטעג זדנוא טָאה ?םינּפ תלבקש רעד;

 .?ןדיי יד לָאמ סָאד ןייז "לחומ? וצ ןסָאלשַאב דלַאב רעבָא טָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 -רענַאיטרַאּפ רעשיסור רעטשרע רעד זַא זָא ללכב טי יקסווָאדיל
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 ,ןטנעמעלע עשיטסירוטנַאװַא ,עטפַאהלפייווצ,, ןופ ןענַאטשַאב זיא לַאירעטַאמ

 טעברַאעג ,"זָאלנסיװעג ןוא שירעדרעמ זָאלטכיזקיר ןוא טסיירד קידרקפה

 ןיא טשרע .ןּפורג ערעדנוזַאב יד ןשיווצ טקַאטנָאק ַא ןָא ,שיטָאַאכ ןעמ טָאה
 ,אנוש ןופ ןקור ןיא ןטנַאסעד עריא ךרוד ,טכַאמ-ןטעוװָאס יד טָאה 3
 -עדרָא ןגָארטעגנײרַא -- ,רעפמעק עטלושעגסיוא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ
 -טנגייא עריא ריא רַאפ טנכיײצעגנָא ןוא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא גנונ
 ,סיצַאנ יד ףיוא ןלַאפרעביא ןוא שזַאנָאיּפש ,שזַאטָאבַאס :ןבַאגפיוא עכעל
 ."תונברק ערעייט טימ טלָאצַאבק ןוא ןטילעג ליפ ןדיי יד ןבָאה ןַאד זיב

 רעקושאמ יד ןיא קעװַא רעטעּפש עּפורג ןייז זיא ,טלייצרעד ּפוט יו
 ןופ שטיװָאניבַאר הרש ןירענַאזיטרַאּפ יד טנגענַאב ּפוט טָאה ןטרָאה .דעדלעוו
 ןענַאטשעג זיא סָאוו ,דַאירטָא סיקסלָאקינ ןיא ןײרַא ןענייז עלַא ,שטיװָאנַארַאב
 עסיורג רעביא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןדַאירטָא יד טימ גנודניברַאפ ןיא

 ןבָאה ןשטייד יד ןיהואוו ,קָאטסילַאיב ןוא קסניּפ ןופ רעדלעוו יד ןיא םיחטש
 זיא ?דנַאל-ןענַאזיטרַאּפ, עצנַאג עקיזָאד סָאד ,לגרה תסירד ןייק טַאהעג טינ
 רזעילא ,רעטניוו דוד ,ּפוט .ןענַאלּפָארע עשיטעווָאס ךרוח ןרָאוװעג טגרָאזַאב
 ?שידרַאװג ַאק יװ ןרָאװעג ןענייז יקסווָאבוד ,מ ,שטיוָאניבַאר הרש ,לַאגעס
 ,יורטוצ ןלופ םענעי טָאהעג ןדיי יד וצ ,סיוא טזייוװ טָאה סָאװ ,ןיקטלָאקינ ייב
 ,ןדיי-טינ וצ טָאהעג טינ טָאה רע ןכלעוו

 טריטסערַא 1929 רָאי ןיא שטיװָאניבַאר הרש זיא ,עקטסינויצ עסייה ַא

 -גומש ןפלעהטימ רַאפ (טמַא-סטייקרעכיז רעשיטעווָאס) ,ד.וו.ק.נ ךרוד ןרָאװעג
 יז ןריפסיורַא ליצ ןטימ ,ע נ ל י ו ו ןקיק שטיווָאנַארַאב ןופ םיצולח ןעל

 "שטייד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1941 רָאי ןיא ,לארשי-ץרא ןייק ןטרָאד ןופ
 ואוו ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ,הסיפת ןופ ןרָאװעג טײרפַאב יז זיא ,גירק ןשיסור
 "רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,*עּפורג-ץעּפס; רעד ןופ רענייא טנעקרעד יז טָאה סע
 ןוא טריטסערַא רעדיוו יז טָאה'מ ,שטיװָאנַארַאב ןיא ןינע ריא טימ ןעמונ
 ריא רַאפ ךיז טָאה יקסלָאקינ רעבָא ,ןרעוװ וצ ןסָאשרעד טָארדעג ריא טָאה'ס
 ,טעװעטַארעג יז ןוא טלעטשעגנייא

 -מוא ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעשטיוָאנַארַאב יד ןופ טקנוּפ-למַאז רעד
 ןטרָאד .(ב?קסניּפ ןוא שטיװָאנַארַאב ןשיװצ ,אציטעווס ףרָאד ןופ טנגעג
 ןענייז רעטעּפש .ןעיורפ טנעצַארּפ 30 רעטנורעד ,ןדיי 120 ןעוועג ןענייז
 ןוא רעפמעק עּפורג ַא ןענַאטשטנַא זיא סע ןוא ,ענעפָאלטנַא ךָאנ ןעמוקעגוצ
 -טינ ייב ךיוא ןעוועג זיא עבלעז סָאד ,רעגַאל-ןעילימַאפ ַא ןוא ,רעמענ-המקנ
 עכעלדנעטשרַאפ בילוצ ,ןעוועג ייז ייב זיא רעגַאל-ןעילימַאפ רעד רעבָא .ןדיי

 -ַארַאב יד טימ סע ךיז ןבָאה אציטעיווש ןיא) ןדיי ייב יו רערענעלק ַא תוביס
 טרעוו) ס יװ --- ,דַאירטַא ןשידיי סקישטליג ןופ ןלייט ןפָארטעג רעשטיווָאנ
 ,(רעירפ טלייצרעד

 -ַאוװיא ןַאװיא ?קורטילַאּפ, רעד ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ רעזייווגעוו רעד
 ןוא וורעזער טימ ייז וצ ןגיױצַאבג ערעדנַא ליפ יוװ ,ךיז טָאה סָאװ ,שטיוװָאנ
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 עװיטַאגענ עקיזָאד יד ,טייקיאעפ-ספמַאק רעד יבגל ןלייטרוארָאפ טַאהעג ךיוא
 ןוא *?רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד טייצ עצנַאג יד; טגלָאפרַאפ ללכב טָאה גנואיצַאב
 יד םגה ,טכער ערעייז רַאפ ןפמעק םייב לגנַארעג ןרעווש ַא טַאהעג ןבָאה ייז

 -טנַארַאפ ןוא םזילַאעדיא ,ץנעגילעטניא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי
 ,טײקכעלטרָאװ

 ןטיירגוצ ןעמונעג ייז ןבָאה ?קורטילָאּפ; ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 ןוא ןטקודָארּפ ערעייז ןקעטשרַאפ טוג ןגעלפ םירעיוּפ יד ,רעטניוו רַאפ זייּפש
 ןפרַאד ךיוא ןעמ טגעלפ לָאמ ןייא טינ .חוכ טימ ןעמוקַאב טפרַאדעג סע טָאה'מ
 ;ןטייז עדייב ןופ תונברק ןרַאפ ןגעלפ סע ןוא ,ןלורטַאּפ-יצַאנ טימ ןפמעק

 םירעיוּפ יד ךרוד ןרעוו טכַארבעגּפָארַא ןלורטַאּפ עשטייד יד ןגעלפ ןטלעז-טינ
 ,םירסומ ןוא ןטנַארָאבָאלַאק ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,אפוג

 רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז ןבַאגפיוא-ספמאק עטשרע יד
 ,אפוג שטיווָאנַארַאב ןיא ןטעברַא-שזַאטָאבַאס יד ןוא ,עװקסָאמ-קסירב עיניל
 ןבָאה סָאװ ,םירסומ-םירעיוּפ ךרוד ןרָאװעג טרעטשעג ייברעד ןענייז ןדיי יד
 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה םירבח 2 .ײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא ןשטייד טכַארבעג
 ןענייז םירבח 2 .ליוק רעטצעל רעד זיב קידנפמעק ,ןלַאפעג ןענייז 2 ןוא

 .קַאטרַאט ַא ןדניצרעטנוא טפרַאדעג ןבָאה ייז ואוו ,שטיווָאנַארַאב ןיא ןלַאפעג
 ןגעק עיצקַא-שזַאטָאבַאס רעטייווצ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יקסווָאדיל

 -טנגוי 200 .,רעייפ סָאד ןשָאלרַאפ לענש ןבָאה סיצַאנ יד רעבָא ,קַאטרַאט םעד
 זיא סע סָאװ ,דלַאװ ןיא ןיײגסױרַא ןוא ןגלָאפכָאנ טלָאװעג םיא ןבָאה עכעל

 טימ יירד ייז ןופ ,ןָאזרעּפ 6 זיולב ,ןריזילַאער וצ ךעלגעממוא ןעוועג רעבָא

 עפורג ַא ןענופעג ייז ןבָאה געוו ןפיוא ,ןיקסווָאדיל טימ קעװַא ןענייז ,רעוועג
 ףמַאק ןופ רעריפנָא יד ןופ) ץיװעקסירַאז .א טימ שארב ,רעטעברַא 12 ןופ

 ,(אפוג שטיווָאנַארַאב ןיא
 טַאהעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,ןטייקירעוװש ןגעוװ ךיוא טלייצרעד יקסווָאדיל

 ,לַאפ ַא ןעוועג .?קורטילָאּפפ םעד דצמ עיצַאנימירקסיד רעד בילוצ ןייטשוצסיוא

 זַא ,ייז טנרָאװעג טינ ןוא ענַאגפיוא ןַא ףיוא טקישעג ןדיי יד טָאה'מ ןעוו

 .ש ןוא שטיװָאלעּפָאק .מ ןלַאפעג זיא ןַאד .טרָא ןפיוא ךיז ןעניפעג סיצַאנ

 טָאה סָאװ ןשטיװָאנעמלַאז .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז ערעדנַא ,יקסנעל

 סיורג טימ לָאמ ןייא ןעמ טָאה ,"קורטילָאּפפ םעד טנידעג קינעטרעטנוא

 סעּפע רַאפ רענַאזטרַאּפ עשידיי 2 ןסישרעד ןופ טדערעגּפָא שינרעטַאמ
 ,ץימש טימ ףָארטש-טיוט יד ייז ןטייברַאפ ןוא אטח םעניילק ַא



107 

 דַאירטַא סװַאשטַאנוּפ ןיא רענַאיטרַאּפ עשידיי יד

 טימ ןרָאװעג טקינייארַאפ רעטעּפש ויא דַאירטָא רעשידיי רעצנַאג רעד
 -רעס רעשיטעווָאס ,וועג ַא --- ,ןװָאשטַאגוּפ ןופ שארב ,דַאירטָא ןטשימעג ַא

 םעד טימ טָאה ?קורטילָאּפש רעד ,ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,טנַאשז
 ָאשטַאנוּפ ןעמָאנ םעד .דַאירטָא ןייא ןיא ןדיי עלַא ןרירטנעצנָאק טלָאװעג
 רעמינָאלס ןופ טרעהעג טָאה רע ןעוו ,ןעמונעג רעריפנָא רעיינ רעד ךיז טָאה
 רעריפ-םירעיוּפ רעטמירַאב רעד טַאהעג טָאה ןעמָאנ ַאזַא זַא ,גרעבנייטש דיי
 ,רעוויטימירּפ ַא ןעועג רע זיא ןיילַא .ןטייצ סנטייווצ רעד ענירעטאקעי ןופ
 ,ןפליהעג עכעלנע טַאהעג ןוא יוג רעיור

 ןענייז ןדיי-טינ ,ןָאזרעּפ 140 טלייצעג ןַאד טָאה דַאירטָא רעשידיי רעד
 -ילָאּפע סלַא ןוא ץיװעקסירַאז טרינימָאנ ןרָאװעג ויא רעריפ סלַא .18 ןעוועג
 ,שרדמ קחצי :ןעוועג זיא רעריפ-ןפורג יד ןשיווצ .יקסנישומ .ס "קורט
 70 ןופ רעגַאל רעליוויצ רעד .דנַא .א (לארשי ןיא טציא עדייב) ווער המלש
 ,דַאירטָא ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ןענופעג ךיז טָאה ןָאזרעּפ

 ,ןסערפ ןופ רעפסָאמטַא ןַא טשרעהעג טָאה ןװָאשטַאגוּפ ייב בַאטש ןיא
 -קעווַא ,ןַאלּפ ַא טכַארטרַאפ רע טָאה םעד ץוח .סעינרָא עשיטָארע ןוא ןפיוז
 וצ ןעמוקעג זיא סע .(חרזמ) "קָאטסָאװש ףיוא רעפמעק 60 ךָאנ טימ ןייגוצ
 ןופ רַאטערקעס לָאמָאסמָאק .וועג ,ןװָאלרא טימ ןדיי יד ןופ ךערּפשעג ַא
 טסייוו רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ,קינטנַאסעד ןקיטציא ןוא שטיוװָאנַארַאב
 ,רענַאיטרַאּפ ןשיווצ ןטנעמעלע עטריזילַארָאמעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו
 ,ןייז םילשמ םעד טימ ףרַאד ןעמ רעבָא

 ןטס80 םעד צזַאב סווָאשטַאגוּפ ןזָאלרַאפ ךעלדנע ןבָאה ןדיי לייט ַא

 ןיא עװַאלבָא ןַא טריזינַאגרָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו גָאט ןיא-- ,1943 רַאונַאי
 ַאזַא וצ טייג סע זַא ,טסואוועג ןבָאה ןדיי יד .ןַאמ 2000 ןופ לײטנָא ןטימ טנגעגו
 ,קילנמוא םעד ןדיימסיוא ידכ ,ןָאטעג טינרָאג טָאה ווָאשטַאנוּפ רעכָא ,עװַאלבָא
 ,יקציוואכאל והילא טגיײצעגסױרַא ןַאד טָאה טײקמַאזכַאװ רעדנוזַאב ַא

 טלייטרוארַאפ ייז ןוא ןדיי יד ןגעק ןרָאצ טימ טנערבעג טָאה וָאשטַאגוּפ
 טימ ןענייז סָאװ ,ןדיי ענעי ךיוא ןעוועג ןענייז ןדירפוצמוא .ףָארטש-טיוט וצ
 טקישעג טָאה ווָאשטַאגוּפ סָאװ ,ּפַאצַאק עשטיא ןוא יקסנעטיב .א .ןבילבעג םיא
 ךיוא ןענייז ןעמוקעגוצ ,ןבילברַאפ ןטרָאד ןיוש ןענייז עזַאב רעשידיי רעד וצ
 וװָאשטַאגוּפ ,26 ןעוועג זיא עזַאב רעיינ רעד ףיוא ןדיי לָאצ יד זַא ױזַא ,ערעדנַא
 טכירעג ַא וצ ייז ןרעדָאפ וצ רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ךיוא טקריװַאב רעבָא טָאה
 -ָאק רעייז ףיוא ןזָאלרַאפ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה רימש .אציטעווס ףרָאד ןיא
 ,רעייפ ףיוא רעייפ טימ טרעפטנעעג ןסױטשנעמַאזוצ ייב ןוא ,"רשוי ןעקצַאז

 ןופ דָאירעּפ רעצרוק רעדי ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג ,ָאזלַא ,ןענייז ןדיי יד
 רעודנוא ןיא הפוקת עטסנעש יד ןעוועג זיא טייקידנעטשטסבלעז רעזדנוא
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 רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד רעטעּפש זיא ווָאשטַאגוּפ) "ןדיי סלַא טייקיטעט
 .(נגוריפנָא-רענַאזיטרַאּפ

 ףיוא לַאפנָא רעטסיירד ַא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא 1942 ץרעמ ןטימ ןיא
 ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה ,ץנעפ .נעג טימ שארב ,ןַאװַארַאק-דגאי ןשיצַאנ ַא
 ןדיי 5 ןוא יקסווָאלרָא טימ שארב ,ןטסיטושַארַאּפ 8 .טיבעג רעשטיווָאנַארַאב
 םעד ןסָאשַאב ןוא דלַאװ ןרעביא טיירּפשעצ ךיז ןבָאה טנגעג רעמינָאלס ןופ
 ןופ קידַאקרַא דיי רעד ןסָאשרעד טָאה ןצנעפ ,ןטַאמָאטיױא ןופ ןַאוװַארַאק
 ,טימַאניד ןופ ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ךעלרעפעג רעבָא זיא יקסווָאלרָא .םינַאלס
 -עד ןַאד ךיז ןבָאה רעשטיווָאנַארַאב יד .טנעה ענייז ןיא ןסירעגסיוא טָאה סָאװ

 יד טלייטרע םיא טָאה יקסווָאנס האל ,ןיקסווװָאלרָא ןופ עּפורג רעד טימ ןּפָארט

 ןגעו טלייצרעד ךיוא טָאה'מ .ןדנואוו ענייז טרישזַאדנַאב ןֹוא ףליה עטשרע
 רעד .גנוריפפיוא רעצנַאג ןייז ןגעוו ןוא ןוװָאשטַאנוּפ ןופ לייטרוא-טיוט םעד
 ןעמ טכַאמ רעטנעצ ןופ זַא ,ןדיי יד טרעכיזרַאפ טָאה עּפורג רעד ןופ רַאסימָאק
 ןיא טכירעג םוצ ןייג טהצעעג ןוא ןעײר-ןענַאזיטרַאּפ יד ןיא גנונעדרָא טציא

 ,אציטעווס
 רעיײטשרָאפ 2 יד קעװַא ןיהַא ןענייז ,םירבח עטנפָאװַאב 10 ןופ טײלגַאב

 ךרוד טרענַאלַאב ןעוועג גָאטנוז םענעי זיא ףרָאד סָאד .ווער ןוא יקסנישומ
 ןפיוא רעכיז ןעוועג ןענייז ןוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב

 .שינעגעגַאב רעד ןופ גנַאגסוא
 טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ווָאקנַאגיצ ןעמוקעגנָא זיא דרעפ ַא ףיוא קידנטייר

 טָאה יקסנישומ .עטיווס רעצנַאג ַא ןוא רַאסימָאק ןייז טימ טכירעג םעד ןריפ
 ידכ ,דלַאװ ןיא ןענייז ןדיי יד זַא ,טרעלקרעד ןוא עדריוו טימ ןטלַאהעג ךיז

 ךָאנ .םירבח ענייז ןוא ווָאשטַאגוּפ יו ,ןעװעיַאטלוה וצ ידכ טינ ןוא ןפמעק וצ

 זַא ,טרעלקרעד רע טָאה ,בַאטש ןייז ןוא ןווָאקנאגיצ ןופ גנוטַארַאב רעצרוק ַא

 ,יקסנישומ ַאּפורג; .נ .א עּפורג עשידיי רעדנוזַאב סלַא טנעקרענָא ןרעוו ןדיי יד

 ןוא טשיױטנַא ןעוועג ןענייז "םייוג עקיטשרודטולב יד ."ווָאקנאגיצ דַאירטָא

 -טּפױה רעד ."גנוטכַא ןוא טקעּפסער טימ זדנוא וצ ןגיױצַאב םעדכָאנ ךיז ןבָאה;

 -ןיקראשז ןעוועג ןַאד זיא טנגעג ןצנַאג ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק
 ."סעצניקראשז עשידייא יד ןסייהעג ןבָאה ןדיי יד ןוא ןיכוטָאק

 זַא ,םעד וצ טכַארבעג טָאה דַאירטָא סװָאשטַאגוּפ ןופ גונוזלייפיוא יד

 .ןדיי יד וצ גנואיצַאב עקידנרינימירקסיד יד ןרָאװעג ןפַאשעגּפָא זיא סע

 ןטָאברַאפ וליפַא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד ןעוו ,ןלַאפ רעירפ ןעוועג

 ןדיי יד טלעטשעג ןבָאה םירעיוּפ יד ןוא ,ןדיי זייּפש ןבעג וצ םירעיוּפ יד

 ,לעּפַאב-רענַאזיטרַאּפ ןפיוא ךיז קידנפוררַאפ ,דנַאטשרעדיװ ַא
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 עפורגירענַאיטרַאפ רעשידיי רעד ןגעק גנורעװשרַאפ

 ןגעוו טלייצרעד יקסווָאדיל .ןדנואוושרַאפ טינ רעבָא ןענייז ןעגנובייר יד

 ךרוד ראטוכ ַא ףיוא טכַארבעגמוא ,"םירבח 2 ןופ דרָאמ ןשירעטעררַאפ; ַא
 רעבָא ,עקידלוש יד ןפָארטשַאב וצ טגָאזעגוצ טָאה ווָאקנַאגיצ ,טייל סווָאקנַאגיצ
 ,רעקילעפוצ ןייק טינ ןעוועג רעבָא זיא דרוָאמ רעד .טקישרַאפ זיולב ייז טָאה
 ןיא ןעמוקעג ןיא אפוג דרָאמ רעד ןֹוא ןדיי יד ןקערשנָא טלָאװעג ללכב טָאה'מ
 ,"ףּפורג רעשידייפ רעד ןגעק גנורעוושרַאפ ַא ןופ טַאטלוזער

 ףיוא ןשטייד ןופ לָאפנָא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 לירּפַא ןט12 םעד
 ןעוועג ןענייז ןדיי יד .םירבח 2 ןלַאפעג ןענייז סע ןוא ,עזַאב רעשידיי רעד
 -עגסיוא זיא סָאד .ןרעדנַאוו וצ ןוא עיציזָאּפ רעייז ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג
 ,ללכב *עּפורג עשידיי; יד ןזעלוצפיוא ידכ ,בַאטש םעד ךרוד ןרָאװעג טצונ

 ץנעדנעט יד .םעד רַאפ םיצורית טכוזעג רעירפ ךיוא טָאה בַאטש רעד
 יקסווָאדיל יו ןוא ,עניימעגלַא ןַא ןעוועג ללכב זיא סעּפורג עשידיי ןזעלפיוא
 ישטלָאװ ןופ) *דָאירטָא ןשידיי רעמינָאלס, ןטימ ןעשעג ךיוא ױזַא זיא ןָא טזייוו
 | | ,(ירָאנ

 ןעמוקַאב לָאמ ןייא ןבָאה "עפורג רעשידיי רעד ןופ םירבח 18 יד
 ייז טָאה ןעמ ואוו ,עזַאב-טּפיוה סוָאקנַאגיצ ןיא ךיז ןדלעמ וצ לעּפַאב ַא
 ,םיױג 28 טימ ןעמַאזוצ ,ןדיי 12 זַא ,דַארַאּפ ןכעלטנפע ןַא ףיוא טרימרָאפניא
 ,(חרזמ) "קָאטסָאװע ףיוא תוחילש רעלעיצעּפס ַא ןיא טרידנַאמָאקעגּפָא ןרעוו
 ןופ רידנַאמָאק-ספליהעג ,ווער .ש טימ ןעמַאזוצ םירבח ענעבילבעגרעביא 6
 ,עזַאב רעד ףיוא ןביילב ,עּפורג רעד

 עכעלטע ןופ געוו ַא ןכַאמכרוד ךָאנ זיא 40 ןופ עּפורג עטשימעג יד
 ןַאטיּפַאק ןטנַאמרעדנביױא ןופ בַאטש םוצ ןעמוקעגנָא רעטעמָאליק טרעדנוה
 רעטנזיוט ןופ גנוקינייארַאפ ַא ןופ רידנַאמָאק ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,ינרָאשט
 ןוא ,עּפורג רעד ןופ ןעיורפ 2 יד טקיטיײזַאב טָאה ינרָאשט .רענַאזיטרַאּפ
 ,טנעה עשטייד ןיא ןלַאפעגנײרַא סגעווקירוצ ףיוא זיא סָאװ ,ץעווש עקשזור
 1 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב זיא

 ןדיי-טינ 24 טימ ןדיי 10 יד ןענייז ןיכוטָאק-ןיקראשז ךרוד טריפעגנָא
 ןופ געוו ןרעווש ַא ןכַאמכרוד ןכָאנ ןוא ,ןילָאװ ןייק תוחילש ַא ףיוא קעװַא
 ןשטייד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ ,ןּפמוז ,ןכייט רעטנורעד ,רעטעמָאליק רעטרעדנוה
 ןענייז ןטרָאד .ןולפאק רידנַאמָאק ןופ עזַאב רעד וצ ןעמוקעגנָא -- ,.וו.ַא.א
 -רעטילימ ןשיצַאנ ןגעק טקנוּפ-רעיול ַא ןיא קעוַא קינראניוו .ש ןוא יקסנישומ
 ,דַאירטָא-ןקַאזָאק ַא ןיא ןכָאװ רָאּפ ַא ןייזּפָא ןכָאנ .טרָאּפסנַארט-רעװעג ןוא
 םעד ןיא טקישעגּפָא ןדיי 14 עלַא ןעמ טָאה ,ןדיי 6 ךָאנ ןעוועג ןענייז סע ואוו
 -ַאב יד ןגעוו ךיוא זוא םיא ןגעוו עז) ןילָאװ ןיא ,ןקורק ןופ דַאירטָא ןשידיי
 ,("ןילָאװ, לטיּפַאק ןיא רעטייוו --- דַאירטָא סקורק ןיא רעשטיוװָאנַאר



 ןודַאר ןוא קָאשישיײיא ןיא דנַאטשרעדיװ

 עשטשופ רעשטאנ ןיא דענַאזיטרַאּפ-ןדיי ןוא

 -רעד ,קָאשישייא ןופ רענעבילבעג-ןבעל ַא ,(שמשדןב) ןָאזנענָאס םולש
 ןופ ןוואורּפ ןגעוו (יקָאשישיײא ןופ געט עטצעל יד; ,לקיטרַא ןייז ןיא טלייצ
 ףמַאק ןופ רָאטַאיציניא רעד .ןדיי רעקָאשישיײא ןופ גנוטער ןוא דנַאטשרעדיװ
 ,יקסוואזָאר ,ש בר רעד ןעוועג זיא טרָאד

 רעיירטעג ַא ןעמוקעג זיא (1942) א"שת הנשה שאר רַאפ געט עכעלטע;
 טָאה ןוא (עטיל) ןַארַא לטעטש ןיא ןעוועג זיא רע זַא ,טלייצרעד טָאה ןוא יוג

 ןוא ...סרעּפרעק עשידיי רעטרעדנוה ךיז קידנרעגלַאװ קרַאמ ןפיוא ןעזעג
 ןיא ןָאט וצ עבלעז סָאד ךיז ןטיירג ייצילָאּפ עשיווטיל ןוא עשטייד יו ױזַא
 -םיונוצ ,ל"ז יקסוואזָאר ןועמש 'ר ,בר רעד טָאה ,ךעלטעטש עשיווטיל עלַא
 יז ןוא לטעטש ןופ םיתב-ילעב עבושח יד הפיסא רעמייהעג ַא ףיוא ןפורעג

 : טגָאועג
 וצ ךיז ןטיירג רעדרעמ יד .טנטָאנ זיא העש עטצעל רעזדנוא ,ןדייק

 לסיבַא ןפיוק רימָאל .דובכ טימ ןברַאטש שטָאכ רימָאל ,הטיחש רעזדנוא
 וצ זיא לרוג רעזדנוא ביוא ןוא ,ןבָאה רימ סָאװ עטצעל סָאד רַאפ רעוועג
 ."!םיתשלּפ םע ישפנ תומת .טנעה יד ןיא רעוװעג טימ שטָאכ זיא ,ןברַאטש

 :קידנהנעט ,גרעבנעדייו לארשי ןטָארטעגסױרַא רעבָא זיא םעד ןגעק;
 ןלעװ ייז .טלעג רעזדנוא ןנעגקעװַא ייז רימָאל ? רימ ןענייז סָאװ ןוא רעוו
 ןופ ןבעל סָאד ןלעטשנייא טינ ןרָאט רימ .טָאטש עצנַאג ַא ןענעגרהסיוא טינ

 " יו טָאטש ַא
 טימ טקידנעעג ךיז טָאה הטיסא יד ןוא טלייטעצ ךיז ןבָאה ןעגנוניימ יד

 ,טינרָאג
 ךיז ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא ןדיי עלַא ןענייז ,הנשה שאר ברע ,גָאטנוז

 טָאטש יד .ןעמעלַא טּפַאכעגמורַא טָאה קינַאּפ ַא ,ןלוש יד ןיא ןעלמַאזפיונוצ

 ןעגנולעג 400 ַא זיא ךָאד ,ײצילָאּפ עשיווטיל ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמזרַא זיא

 יד ןיא טכַאניב ןפױלטנַא ןוא טײק-יײצילַאּפ רעד ךרוד ךיז ןסײרסױרַא

 "נָא געוו ןפיוא ןבָאה רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז טימ רעביירש רעד .רעדלעוו

 זיא ענייא ,סעיטרַאּפ 2 ןיא טלייטעצ ךיז ןבָאה ןוא ענעפָאלטנַא ךָאנ ןפָארטעג

 ןיא ךעלטעטש עדייב ,ןודַאר ןייק --- עטייווצ יד ;עוװָאנַארַאװ ןייק קעװַא

 -מורַא ןוא ןגעװַאב ךיז טגעמעג ךָאנע ןבָאה ןדיי יד אוו ,טיבעג ןשיסורסייוו

 ."ןרָאפ
 ןייק קָאשישייא ןופ ןּפָאלטנַא זיא סָאװ ,השמ ןופ רעטכָאט ,ןָאזנענָאס הפי

 טריפעגנייא ןודַאר ןיא ךיוא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו זַא ,טלייצרעד ,ן וו ד ַא ר
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 רעטעּפש ןוא םעדיוב ַא ףיוא ןטלַאהַאב ךיז ,ןדיי 16 ךָאנ טימ ,יז טָאה ,ָאטעג ַא
 ןענייז יז .טלעג טַאהעג ןבָאה ייז ןענַאװ זיב ,רעיױּפ ַא ייב ןטלַאהַאבסיױא ךיז
 ןפָאלטנַא ןוא ,טייצ רָאי ַא בורג ַא ןיא קינדעבעל ףרָאד ןיא ןעוועג םעדכָאנ

 ,ןסור יד ןופ םוקנָא ןזיב ,רָאי 2 ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ
 טָאה סָאװ ,רעטשטָאּפ לחר טעװעטַארעג ךיוא ךיז טָאה ןפוא ןבלעז ןפיוא

 ןכָאנ טָאה ןעמ ואוו ,קרַאמדרעּפ םענופ ןיז 2 עריא טימ ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב

 ןופ ףליה רעד טימ .רעדניק ןוא ןעיורפ יד טרירטנעצנָאק ,רענעמ יד ןסישרעד
 וצ ןָאקאינעב ןייק קעװַא יז זיא ,"טריקיזיר טָאה סָאװ ,יוג ןטוג; ןטנַאקַאב ַא
 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןטרָאד ךיוא ןעוו .עװָאנָארַאװ ןייק ךָאנרעד ןוא עמומ ַא
 ןבָאה ייז ךיוא .םירעיוּפ ייב ןיז יד טימ ןטלַאהַאבסיוא ךיז יז טָאה ,ָאטעג ַא
 ,םישדח 9 בורג ַא ןיא ךיז ןבָארגרַאפ טזומעג ףוס לכ ףוס

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ןפערטוצנָא ןעגנולעג ייז זיא 1943 רַאורבעפ ןיא
 ןגילּפָא געט 6 ךָאנ; ."רעוועג ןוא טלעגא טימ ןשטנעמ רָאנ ןעמונעגנָא ןבָאה
 ,לײטּפָא-ריּפשסיױא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןוז רערעטלע רעד זיא ,"יינש ןיא
 ,ךיק ןיא ןירעטעברַא סלַא ,ןיילַא יז ןוא ,ןרענָאיּפ ןשיוצ -- רערעגניי רעד

 רעוועג ליפ ןפרָאװעגּפָארַא ןענַאלּפָארע עשיסור ןבָאה ,לזמ רעזדנוא וצ;
 ןָא ןוא ,רעוועג ןָא יא ,רעגַאל ןיא ןזָאלעגנײרַא זדנוא ןעמ טָאה רעבירעד ןוא
 יי ,(?ג"טלעג

 טמירַאב ןעוועג זיא סָאװ ,קָאשישיײיא ןופ עקידתונכש סָאד ,ןודַאר ןיא
 זיא --- ,הבישי רעסיורג רעד טימ ןֹוא "םייח ץפחק םעד קידצ ןוא ןואג ןטימ
 ןבָאה ןשטייד יד .1941 רעבמעווָאנ ןט16 םעד ןרָאװעג טריפעגנייא ָאטעג סָאד
 ,עשטַאנ יװ ,םיבושי עקימורַא יד ןופ ןדיי יד ךיוא טלמַאזעגפיונעצ ָאטעג ןיא
 יד ןופ ןדיי ןּפָאלעגפיױנעצ ךיוא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא .ןוטסַאב ,יקשילַאנוַאד
 ,קינעקלָא ןוא ןַארָא ,קָאשישייא ןיא תוטיחש

 ןעמונעגוצ טָאה ,1942 יַאמ ןט8-ןט10 םעד ,ןודַאר ןיא הטיחש עטשרע יד
 ןופ ןענייז סע : ןפיולטנַא טוואורּפעג ליפ ןבָאה טכַאניב .תונברק 2,000 ייב
 עטנַאקַאב וצ ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןענייז 300 םורַא ,ןַאמ 150 ייב ןלַאּפעג ייז
 רעשטַאנא רענעפורעג ױזַא רעד ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ייז ,ןטסירק
 ךיז ןבָאה עכעלטנגוי יד .ןודַאר ןופ .מלק 11 ,עשטַאנ ףרָאד םייב ,"עשטשוּפ
 ,לג.דיא לוויטש ,ךרעלרעגייז ,דלָאג רַאפ ,ןטסירק עטנַאקַאב ייב רעוועג ןפַאשעג
 סָאװ ,רעטעברַא ענעבילברַאפ ליפ יד ןופ ןסור ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענייז סע
 ןפַאשעג זיא סע ,םָארדָארע ןַא ןעיוב רַאפ טכַארבענּפָארַא ןבָאה ןטעװָאס יד
 עקרָא, ,עשטַאנ ןופ רענסַא רעדירב 4 יד טימ שארב ,דַאירטָא ןַא ןרָאװעג
 רענ זיא דַאירטָא רעשידיי רעד .ןודַאר ןופ שטיווָאקרעב עקרָא ,"זיגריק רעד
 .עטנּפָאװַאב 100 זיב ןסקאוו

 טלקמ םוקמ ַא טכוזעג ךיוא ןבָאה עשטשוּפ רעשטַאנ רעבלעז רעד ןיא
 =יסַאװ ,עווָאנָארָאװ ,קָאשישייא --- ,ךעלטעטש עדנגיל-טנעָאנ ,ערעדנַא ןופ ןדיי
 ןיא .עדיל רעסיורג ,רעדנגיל-רעטייוו רעד ןופ וליפַא ןוא שטאלבאז ,קאשיל
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 -סגירק עשיסור ענעפָאלטנַא ןטלַאהַאבסיױא ךיוא ךיז ןבָאה עשטשוּפ רעד
 הליחתכל ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג ַא סעּפע טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,ענעגנַאפעג
 .יירעביור טימ םתס ןעמונרַאפ

 -רַאפ ַא ךיז ןופ טעדליבעגסיוא ענעּפָאלטנַא עלַא יד ןבָאה זייווכעלסיב

 -רעד טָאה'מ .ןדיי ןופ העפשה רעד קנַאד ַא ,רקיע רעד ,דַאירטָא-רענַאזיט
 ןיא ענימג יד ןלַאּפַאב :"סעיצקַאא ייר ַא טריפעגכרוד ןוא רעוועג ךיז ןכרָאװ
 ןשטייד םעד ,רעיול ַא תעב ,טעגרהעג ,ןעיירעקלעמ טרעטשעצ ,עשטַאנ ףרָאד

 ךיז טָאה דַאירטָא ןקיזָאד םענופ .ןודַאר ןופ רעטסײמרעבָא-עירעמרַאדנַאשז

 יקסנינעלק .ג .א גנוקינייארַאפ רענַאזיטרַאּפ ערעסערג יד טעדליבעגסיוא סע

 גנוקינייארַאפ רעד ןיא (רעריפנָא רעשיטילָאּפ) *קורטילָאּפ, .,?לָאמָאסמָאק

 רעד ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,סיירג ַאיליא ,דיי רעשיסור רעד ןעוועג זיא
 סע זיא ,םיא קנַאד ַא ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןטערטּפָא ןכָאנ ,עשטשוּפ

 ןטרינילּפיצסיד ַא עסַאמ רעשיסור רענעּפָאלעגנָא רעד ןופ ןפַאש וצ ןעגנולעג

 ,דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןקיניזטסואווַאב

 בצמ רעד זַא ,טלייצרעד קָאשילאגוד ןופ לאיבא םהרבא ןַאזיטרַאּפ רעד

 ךיז טָאה עשטשוּפ רעד ןיא ןעוו ,1942 גנילירפ ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה

 ,(חרזמ ןופ םיחילש) *?סעקינשטָאטסָאװ; 7 ןופ עּפורג עניילק ַא ןזָאלעגּפָארַא

 טנעגעג ןיא ןּפורג יד ןרינילּפיצסיד ןוא ןריזינַאגרָא וצ עבַאגפיוא רעד טימ

 ,קאבילאנ ןופ
 סָאװ ,עדַאגירב ַא ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא *לָאמָאסמָאק יקסנינעלא רעד

 .נעג ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ,רעטייוו .מלק 100-150 טרינָאיצַאטס טָאה

 .ןדיי בור'ס --- ,ןַאמ 100 ןופ ןביײהעגנָא ךיז טָאה דַאירטָא רעד ,ןיטסוּפאק
 30 זיולב טעדליבעג ןבָאה ןסור יד .ןדיי טכַארבעג ןבָאה רעוועג'ס ךיוא
 -נַאטס טנַאנעטיײיל ןענַאטשעג זיא דַאירטָא ןופ שארב .דַאירטָא ןופ טנעצָארּפ

 ןופ יקסווָאכונאק בקעי ןדיי יד ךיוא ןעוועג ןענעז בַאטש ןיא שטיוועק
 | .עדיל ןופ ןַאמרעּפעפ השמ ןוא עשרַאװ

 עשרַאװ ןופ טילּפ רעד טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה דַאירטָא םעניא |
 ןופ רעריפנָא סלַא טרינימָאנ טָאה בַאטש רעד ןעמעוו ,סילָאגרַאמ ללה
 ,ןלַאפעג רעטעּפש ןענייז ,סילָאגרַאמ ןוא סיירג ,עדייב .דַאירטָא-?יקסווָאטַאקע
 רעד ,עּפורג רעשיטסישַאפ-שיװטיל ַא טימ ףמַאק ןיא רעטשרע רעד --
 .סרעדרעמ עשיסורסייוו ןופ --- ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיוש ,רעטייווצ

 יד ןיא ןעגנַאגעג זיא עשטשוּפ רעשטַאנ רעד ןופ עּפורג עשידיי יד

 ךיז ןבָאה ייברעד .רעועג טלעטשעגוצ טָאה'מ .,ןתוחילש עטסכעלרעפעג
 טסואוועג טוג ןבָאה סָאװ ,רענסא רעדירב יד ןוא "זיגריקא טנכייצעגסיוא

 דַאירטָא םעד ןריפסיורַא ךיוא ןגעלפ ייז .ןגעטש ענייז עלַא ןוא דלַאװ םעד

 ןגעלפ ,עניװק ןוא יורפ ןייז ,ןיוועל בייל .סעװַאלבָא ןוא תונכס עלַא ןופ

 -שזַאנָאיּפש רַאפ ,עשטשוּפ רעד ןבעל ןטסירק ייב םישדח 272 וצ ןציזּפָא

 -ײצילַאּפ עשטייד יד ןּפַאלקעצ ,ןקירב ןסיירפיוא טגעלפ ןעמ .(?ףקעוװצ
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 ןופ טנגעג רעד ןיא ןגוצ ןוָאלרעטנורַא ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ,ןכַאוװ
 רעשידיי רעד ,ןוטסַאב ,ץנַאקניצראמ ,קינעקלָא ,ןארָא ןבעל ,ענליוו-עדיל

 ןלַאפעג זיא ,ןגוצ 14 ןזָאלעגרעטנורַא ןיילַא טָאה סָאװ ,אוועל קיזייא ןַאזיטרַאּפ
 ,1944 ילוי ןט4 םעד ,ןארָא ןופ טייוו טינ גוצ ןט15 םעד ןזָאלרעטנורַא םייב
 ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןרַאפ געט 7

 "= עג אליו עי לימַאּפ ם קעי לעװ

 "ַאב שטיװערַא וחילא זיא "לָאמָאסמָאק יקסניגעל , ןופ רידנַאמָאק ןופ

 טפרַאדעג טָאה ןוא רעגַאל-ןעילימַאפ ןשידיי ןופ רעריפנָא סלַא ןרָאװעג טמיטש
 ןדיי ףמַאק םוצ עקיאעפ-טינ יד רַאפ ןגרָאז ללכב ןוא ןטלַאהַאבסיױא ,ןציש
 ןוא עשטשוּפ רעד ןיא ענעמוקעגנָא ןדיי ןכוזמורַא טגעלפ רע .רעגַאל םעד ןופ
 ,די רעשיטעוװָאס רעד ,"קורטילָאּפש רעד .רעגַאל ןיא ןעגנערבניײרַא ייז
 ,יקסווָאדעגאמ בקעי ןַאזיטרַאּפ רענדָארג ןטימ ןעמַאזוצ טגעלפ ,סיירג ַאיליא

 -ָאידַאר ייז ןבעגרעביא ,ןדיי יד ןקיטומ ןוא ןטסיירט ,רעגַאל םעד ןכוזַאב
 -ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ייז רַאפ ןָאטעג ןוא ןטנָארפ יד ןופ ןטַאקינומָאק

 ,(פטנעקעג
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה "רעגַאל סעילע; ןופ םירוחב יד יוװ ,םעדכָאנ

 טפרַאדעג טָאה ןוא ןָאזרעּפ 100 א טלייצעג רעגַאל-החּפשמ רעד טָאה ,דַאירטָא
 טָאה'מ סָאװ ,רעוועג לסיב םעד ןופ ףליה רעד טימ ,זייּפש ךיז ןגרָאזַאב ןיילא

 עלעיצעּפס ןריפכרוד טגעלפ דַאירטָא רעד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג .טזָאלעגרעביא ייז
 ןיז ןוא רעדירב יד ןגעלפ ןַאד ןוא ,םידגב ןוא זייּפש ןגירק רַאפ ןבַאגפיוא
 ןוא רעדירב ערענעלק ןוא ןרעטלע ערעייז וצ םעד ןופ לייט ַא ןבעגרעביא
 ךיז רַאפ ןריקסיפנָאק ךיוא טגעלפ דַאירטָא רעד .רעגַאל ןיא רעטסעווש

 "יא ןייז קנַאד ַא ,טָאה שטיוועירא והילא רעבָא .רעגַאל ןשידיי םייב רעוועג

 ללכב ןענעז סָאװ ,םירעיוּפ יד ייב רעוועג רעדנַא ןגָארקעג לענש ,וויטַאיצינ

 -ּפמַא יד ןופ טלעמַאזעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעוועג ןופ לַאװק-רקיע רעד ןעוועג

 ןעמוקַאבסױרַא סע ןעמ טגעלפ םירעיוּפ יד ייב .1941 רָאי ןיא ןסור עדנעטערט
 ,תולובחת יילרעלכ טימ

 -החּפשמ 2 ךָאנ ןעוועג ןענעז רעגַאל סקעילע ץוח זַא ,ןָא טזייוו לאיבא
 סקעילע, רעבָא ,ןָאזרעּפ 70 וצ עדעי ,רענדָארג ןופ ןוא רעדיל ןופ ,סעּפורג
 "רעד ענייז בילוצ ןבָאה ןקעילע .טנכייצעגסיוא רעדנוזַאב ךיז טָאה ?עּפורג
 ןליפַא םיא ןבָאה ייז .טנגעג ןופ םירעיוּפ עלַא טצעשעג ןוא טנעקעג ןגלָאפ
 -עג רעייז םיא טָאה שטיוועקנאטס טנַאנעטיײל ךיוא ."קַאזָאק, ןפורעגנָא
 עכלעזַא ךיוא רעבָא ןעוועג ןענעז ןרידנַאמָאק ערעדנוזַאב יד ןשיװצ .טצעש
 ןעכלעוו טימ ,םזיטימעסיטנַא בילוצ ,טסַאהעג ןוא ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה סָאװ
 --- ןדיי יד ייב רעבָא .ןשטייד ןוא םירעױוּפ יד ןופ טקעטשעגנָא ךיז ןבָאה ייז
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 עלַא ןוא ,לוכי לוכ ַא ,רבד-םש ַא ןעוועג קעילע זיא -- לאיבא טקידנערַאפ
 ןוא ןלעפַאב ענייז עלַא טריפעגסיוא ןוא טצעשעג ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה

 (אפ*,"ןעגנוזייוונָא

 ןטעדנירגַאבמוא ןַא טיול ,1943 ינוי ןט3 םעד ןלַאפעג זיא שטיוועירא
 -עג ןגָארטעגסױרַא זיא סָאװ ,?לָאמָאסמָאק יקסנינעל, ןופ לייטרוא-טכירעג
 ,דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק ןופ טייהנעזעווּפָא רעד ייב ,ןרָאװ

 ןדיי ןוא רענַאיטרַאּפ ןנעק ףמַאק ןיא "ןקַאילָאּפ עסייוו,

 רעשטַאנ רעד ןיא טריפעגרעבירַא ןדיי ןבָאה 1942 רעבמעווָאנ ןיא
 ,טריקָאלב ןעוועג זיא סָאװ ,גנוקיגייארַאפ סניטסופַאק .נעג ןופ לייט ַא עשטשוּפ
 ןיא לייט םעד טכַארבעג ןוא ןעגנורעיול ןוא ןּפמוז ךרוד ןָאטעג סע טָאה'מו

 .(?*ןטסולרַאפ םוש ןייק ןָא .עשטשוּפ רעד

 ןופ םירעיוּפ יד ןופ ןטילעג ליפ ןבָאה עשטשוּפ רעשטַאנ ןיא ןדיי יד
 סע ןעוו טרפב ,(ןישטושטש ,קָאדולעשז .,ןודַאר ,קָאשיליסַאװ) ןָאיַאר םענעי
 -ַאב ןבָאה סָאװ ,"ןקַאילָאּפ עסייוו, יד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןעמוקעגפיוא זיא
 "רַאּפ עשידיי יד ,םירעיופ יד ךיז וצ ןעיצוצ ןעזעג ןוא ןָאיַאר םעד טשרעה

 ךיז ןבָאה ייז ןופ עקינייא .םירעיוּפ עכלעוַא ןגעק טפמעשקעג ןבָאה רענַאזיט
 ,ןודַאר ןופ ןַאלּפַאק יבדרמ ןלַאפעג ןעניישס .ףמַאק םעניא טנכייצעגסיוא
 יקסווָאכוינאק .י ,רענסא .י ןוא .א רעדירב יד ,ןארָא ןופ קישטדנאילרוק המלש
 יד ןיא םירעיוּפ ןופ המקנ ןעמונעג ןבָאה ןדיי יד .דנַא .א עוװָאנָארָאװ ןופ
 ,דֹנַא .א עוװָארבָאב ,יקלַאװָאק רעפרעד

2 = 

 רעד ךיוא טלייצרעד "ןקַאילָאּפ עסייווק יד ןופ ןעיירעדרעמ יד ןגעוו
 קַאילָאּפ םייב ןענופעג ךיז יורפ ןייז טימ טָאה סָאװ ,ןיוועל .ל רעטנַאמרעד

 .עשטשוּפ רעד ןופ ,מלק 2 ,יקסווָאקפאש קעציָאװ

 ןעמוקעג ייז וצ ןענייז (1943 רעבָאטקָא ןט8 םעד) ד"שת רוּפיכ-םוי ברע
 טכַאנייב .ןעמַאזוצ טסַאפרַאפ ךיז ןבָאה ייז .דַאירטָא-יקסווָאטַאק ןופ ןדיי 8
 -ַאב ַא ןיא קעװַא ןענייז ןדיי יד ."ןקַאילָאּפ עסייוו, ןלַאפעגנָא ייז ףיוא ןענייז

 ןענייז ,געט 3 ןייזּפָא ןכָאנ .רעירפ ןֹופ טיירגעגוצ טָאה'מ סָאװ ,שינעטלעה

 ,דַאירטָא רעייז וצ קעווַא קירוצ ןענייז ןדיי 8 יד ךיוא .קעװַא ןקַאילַָאּפ יד
 -ילברַאפ יד ןוא קירוצ ןעמוקעג ןקַאילָאּפ יד ןענייז רעטעּפש געט עכעלטע

 -רַאּפ יד ןופ וואורּפ רעד .ןטלַאהַאבסױא טזומעג ךיז רעדיוו ןבָאה ןדיי ענעב

 ןַאד זיא ףמַאק ןיא .ןעגנולעג טינ זיא ,ףרָאד ןופ ייז ןעמענוצסורַא רענַאזיט

 ,רעדירב-רענסא יד ןופ רעטסגניי רעד ןלַאפעג
 ,ןדיי ליפ טעדרָאמעגסיױא ןבָאה "ןקַאילָאּפ עסייוש יד זַא ,טלייצרעד ןיוועל

 ,ןטסירק ייב טרעגלַאװעג;, ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עשידיי ךיוא רעטנורעד
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 ןטלעזק .,רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ןדרָאמ ךיוא ןגעלפ יז ."רעכעטסַאּפ סלַא
 ."שטייד ַא טרירעגנָא ןבָאה ייז ןעוו

 -ברעמ ןופ טקישעגסױױַא 1940 בייהנָא טָאה גנוריגער עשיטעווָאס יד
 ןוא "סעשטינסעלא ,(ןטסינָאלָאק) ?סעקינדַאסָא; עשיליוּפ יד דנַאלסורסיײװ
 -סיוא ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא ,עטמַאַאב עשיליופ ערעכעה .וועג עלַא ללכב
 רעד ןופ רעדילגטימ .וועג טימ ןעמַאזװצ ,טָאה ןוא רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאב

 סָאװ ,"ןקַאילָאּפ עסייוע ענעפורעג ױזַא יד טריזינַאגרָא ,יימרַא רעשילױּפ
 ,דנַאלסורסיײװ ןופ עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ךָאנ ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ןבָאה

 ,קָאשיליסאוו : ךעלטעטש יד ןופ טנגעג ןיא קיטעט ןעוועג ייז ןענייז 1942 עדנע
 ןענייז קָאדולעשז ןבעל ,יראיאב ףרָאד ןיא ,ןיצוצש ןוא לטעשז ,קָאדולעשז
 -סאשטיּפיל רעד ןיא עזַאב ןייז טימ ,"װָאלישָארָאװ; דַאירטָא םעד ןלַאפַאב ייז
 עשילוּפ ןוא עשיסור יד ןשיווצ ןפמַאק וצ טכַארבעג טָאה סָאד ,עשטשוּפ רעק
 עשיטעווָאס יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה "ןקַאילָאּפ עסייוו יד .רענַאזיטרַאּפ
 רעייז טכַארבעגמוא ןבָאה "ןקַאילָאּפ עסייווק יד ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ךיוא ןוא
 -ַאװש סלַא ,ןדיי יד ."סעיצקַא; ןופ ןייג ןגעלפ ייז ןעוו ,רענַאזיטרַאּפ-ןדיי ליפ
 השמ .ןעגנערבוצמוא רעטכייל ןעוועג ,ךיז טיײטשרַאפ זיא ,טנעמעלע ןרעכ
 -ַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ המחלמ רעד? רעביא ךוב ןופ רבחמ ,שטיווָאנַאגַאק
 -רַאפ טָאה ,רעשטעמלָאד סלַא רע זַא ,טלייצרעד ,"עּפָאריײא-חרזמ ןיא רענ
 ןוא ,ָאקנעשזָאב .נעג ןופ בַאטש ןיא רעציפָא ןשילױּפ-סייװ ןטּפַאכעג ַא טרעה
 זַא ,הבושת יד ןעמוקַאב ?ןדיי ןדרָאמ ייז סָאװרַאפ :עגַארפ רעד ךיוא טָאה
 רעשיליוּפ רענָאדנָאל רעד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ טשרמולכ סע ןעוט ייז
 ,(א?+גנוריגער

 -ייז ,שינעטלעהַאב רעד ןיא םישדח 8 ןגילּפָא ךָאנ ,1944 ילוי ןט11 םעד
 ןַאד טפרַאדעג ןבָאה ייז ;ןרָאװעג טײרפַאב ןדיי ערעדנַא יד ןוא ןיוועל ןענ
 רעד ןפלעה ףיוא טנָארּפ םוצ טציא ןרישרַאמא "ןטידנַאב עסייווק יד יװ ,ןעזוצ
 טיג -- רעדרעמ עשיליוּפ יד; "...ענליוו ןעמענּפָא םייב ײמרַא רעטיור
 טרעדנוה עכעלטע טנעדרָאמעגסיוא טנגעג רעד ןיא ןבָאה --- ףוס םוצ וצ ןיוועל
 עסייווק יד ןופ שרַאמ ןגעוו) יָאטעג רענודַאר ןופ לפייה עטצעל סָאד ,ןדיי
 ןירענַאיטרַאּפ יד ךיוא טלייצרעד ,ענליוו רעטיײרפַאב רעד ֹוצ "ןקַאילָאּפ
 רעד ןיא ןדַאירטָא עשידיי רענליוו ןגעוו יּפַאק רעטייוו עז) .קאשטראק .ר
 .(עשטשוּפ רעקצינדור



 היבומ ןופ דַאירטַא ןוא רענַאל רעשידיי רעד

 עשטשוּפ רעקַאבילַאנ רעד ןיא יקסלעב |

 ךיז ןבָאה ,ץעינעוויא ןוא קָאבילַאנ םורַא עשטשוּפ רעטכידעג רעד ןיא
 רעצביוטש ,רעקָאדערַאװַאנ ןופ ןדיי ןזיוװַאב 1941-1942 רעטניוו ןיא ןיוש

 -רענַאזיטרַאּפ עקיטרָאד יד ווצ ןטָארטעגוצ ןענייז סָאװ ,סָאטעג ערעדנַא ןוא
 -אבילאנ; יד .,וויסַאמ-דלַאװ רעטכידעג ,רעסיורג ַא זיא "עשטשופש .ןדַאירטָא
 -רַאפ ןוא קסנימ ןוא ענליוו ןשיווצ ןטימ ןיא ךיז טניפעג "עשטשופ רעק
 ןוא עדיל ,קאדעראוואנ ןשיוצ רעטעמָאליק רעטרעדנוה ףיוא ךיז טיירּפש

 ;חרזמ ןיא -- שטיוועשזבור ןוא ץעינעיוויא ,ןישזָאלָאװ ;ברעמ ןיא --- עיוויא
 רעטנעצ ןיא קָאבילאנ לטעטש ןטימ ,ןופצ -- עוועשינאי ןוא םורד -- ץערוט

 ,סעדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ ליפ טרינָאיצַאטס ןבָאה ריא ןיא .עשטשוּפ רעד ןופ
 -סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,"קיוװעשלָאב; ןוא ווָאלישָארָאװ ,ווָאלַאקשט ,"ארקסיא;

 "ןועיַאּפַאשט ,, עדנרעדנַאװ יד ןוא ,ןדיי וצ גנואיצַאב רעטכעלש טימ טנכייצעג
 2 ןעװעג ןענייז ןרעגַאל עשידיי .סעדַאגירב-יקסווענ רעדנַאסקעלַא ןוא
 ךיז טָאה רענַאזיטרַאּפ יד רעביא עדנַאמָאק-טּפיוה יד .סנירָאז ןוא סיקסלעב
 ,(?לןָאטַאלפ .נעג ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג

 רעטָאפ רעייז ואוו ,(קָאדעראוואנ ןבעל) שטיװעקנַאטס ףרָאד ןיא ןריובעג
 ןוא עיסוז ,היבוט רעדירב יד ןבָאה ,רענלימ ַא --- קינבושי ַא ןעוועג זיא
 ןעוועג ללכב ןענייז ןוא טנגעג עקימורַא יד טנעקעג טוג יקסלעב לאהשע
 ןפיוא לעיצעּפס ,דנַאלסורסיײװ ןיא ןעגנוגנידַאב יד טימ טנַאקַאב טנכייצעגסיוא
 .עטנַאקַאב ןוא דניירפ טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז ואוו ,ףרָאד

 ןוא תושפנ 17 טלייצעג טָאה דלַאװ רעקאבילאנ ןיא עפורג עטשרע יד

 עפורג יד .החפשמ-יקסלעב רעד ןופ רעדילגטימ ןופ בור'ס ןענַאטשַאב זיא
 ןגָארקעג טָאה לאהשע ,41"1942 רעטניוו בזיהנָא דלַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה
 ןפָארטעג לָאמ ןייא ןבָאה רעדירב יד .רעפרַאוװנלױק ַא -- עיסוז ,ןַאגַאנ ַא
 טימ .טפַאשנעגנַאפעג ןופ ענעפָאלטנַא ,עּפורג-סווָאמַארג ןופ רענַאזיטרַאּפ 2
 .רעיוּפ ַא ייב ןליוק טקעדטנַא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,יקסלעב ַא ןופ ףליה רעד
 ענייז וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טנַאיצילָאּפ ַא טריקַאטַא יז ןבָאה לָאמ ןטייווצ ַא
 -רעביא רעוועג סָאד טָאה ווָאמָארג .רעוועג ןייז ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא ןרעטלש
 ןרעק רעד ןענַאטשטנַא זיא ױזַא ,סיקסלעב יד קורדסיוא-קנַאד סלַא ,ןבעגעג
 ,דַאירטָא-יקסלעב םעד ןופ

 טָאה סָאװ ,טסירק ַא קאדעראוואנ ןייק טקישעג ןעמ טָאה גנילירפ וצ
 ןײגוצסױרַא ,ָאטעג רעקדעראוואנ ןופ ןדיי יד וצ ווירב ַא טימ ,שידיי טנעקעג
 שטיװעלעקנַאי ןבָאה ןַאד ןוא ןַאמ 8 ןופ עפורג ַא סױרַא זיא סע ,דלַאװ ןיא
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 רעמוז .רעוועג טימ ןַאמ 18 ןעמענוצסיורַא ןעוועג חילצמ יקסנאשטבויל ןוא
 זיא ָאטעג רעדיל ןופ ךיוא .,ןדיי ךָאנ ןעמוקעגנָא רעגַאל םעניילק ןיא ןענייז
 סלַא ,דרעפ ןַאד ןברָאװרעד ךיוא ךיז טָאה רעגַאל רעד .עּפורג ַא ןעמוקעג
 רעפרעד יד רעביא ןריטיגַא ןרָאפמורַא ןעמ טגעלפ ,רעטייר עטנּפָאװַאב
 ןעוו ,טנגעג יד ןזָאלרַאפ ףוס-ףוס טעװ סָאװ ,שטייד ןטימ ןטעברַאטימ ןגעק
 ,קירוצ ןעמוק ןלעו ןסור יד

 ןריזינַאגרָא ךיז ןביוהעגנָא טשרע ןַאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד
 וצ ןדיי עדנרעדנַאװ יד ןקיש ןגעלפ ייז ןשיווצ ערעסעב יד ןוא ,דלַאװ ןיא
 ריא ,100 ייב טלייצעג ןיוש עּפורג סיקסלעב טָאה 1942 רעטניוו .ןיקסלעב
 דַאירטָא -- ןעמָאנ ריא ןוא רעדלעוו-שטיוועקנאטס יד ןיא ןעוועג זיא ץַאלּפ
 טימ רעגַאל םעד ןגרָאזַאב ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא יד .ווָאקושז ןופ .נ .א
 זיא ליצ רעד .םירסומ ןוא םיחצור ןגעק ןטקַא-המקנ ןריפסיוא ןוא ןייּפש
 ,ןדיי ענעפָאלטנַא ןעוועדרַאמ טינ לָאז ייז זַא ,םירעיוּפ יד ןקערשנָא ןעוועג
 יד טימ ןענעכערּפָא ךיז ןעמ טגעלפ לעיצעּפס .דלַאװ ןיא ןרעדנַאװ סָאװו
 ןףשטייד וצ טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,(רעפרעד ןופ טּפיױה) ?ןסיטלָאס;
 סעיצקַא טריפעג טָאה ָאקנעשטנאפ רָאטקיװ ןופ דַאירטָא רעשיסור רעד ךיוא
 שטייד ןטימ ןטעברַא סָאװ ,"סעשטסימרוב. ןוא ?ןטיָאװ; ,"ןסיטלָאס, יד ןגעק
 .שטייד ןטימ ןעמַאזוצ ,םירעױּפ יד ןביױרַאב ןופ טרעכיירַאב ךיז ןבָאה ןוא
 סָאד .רענַאזיטרַאּפ יד וצ עיטַאּפמיס עטצעל יד ייב ןפורעגסױרַא טָאה סָאד
 -וצסיורַא ןשטייד יד טרעטשעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו ,ןעוועג זיא עבלעז
 יד ןופ ןעזנָא רעד .םירעיוּפ יד ןופ ןטקודָארּפ-זייּפש עטריקסיפנָאק יד ןריפ
 ,רעפרעד יד ןיא ןסקָאװעג םורַא ױזַא זיא רענַאזיטרַאּפ

 ערעדנַא ןוא ץערָאװד ,שטיוועשזכור ,קָאדעראוואנ ,עדיל ןופ ןדיי |

 עשטשופ רעד ןיא ןפיול

 סע ןכלעוו וצ ,רעטנעצ רעד ןרָאװעג ןַאד זיא עשטשוּפ רעקָאבילַאנ יד
 ןפַאשעג ךיוא ךיז ןבָאה ןטרָאד .סָאטעג עטייוו ןוא טנעָאנ ןופ ןדיי ןפיול ןגעלפ
 .ןרעגַאל עשידיי עטסערג יד

 לָאצ ַא ןופ ןדיי יד טלמַאזעגפיונוצ ןשטייד יד ןבָאה 1941 רעבמעווָאנ ןיא
 -ןעצ ַא ןפַאשעג ןבָאה ייז ואוו ,שטיוועשזבור ןיא ךעלטעטש עניילק עקימזרַא
 ןיהַא ,"ליצ-דנע, רעייז ןריפסיוא רעטכייל ןטרָאד ןענָאק וצ ידכ ,ָאטעג ןלַארט
 ןייק לייט ַא .קָאבילַאנ לטעטש ןופ ןדיי יד טריטרָאּפעד ךיוא ןעמ טָאה
 -עג טכַארבעגמוא ךיילג ןענייז שטיוועשזבור ןייק עטריטרָאּפעד יד .ץערָאװד
 ,ןרָאװ

 ןטכַארט ןביױהעגנָא ץערָאװד ןופ ןדיי יד ןבָאה ,ףוס םעד קידנעעזסיוארָאפ
 ,רעוועג ןפיוק וצ ידכ ,ןכַאז טפיוקרַאפ ןבָאה ןוא ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןגעוו
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 ,דיירסיוא ןרעטנוא ,טרַאנרַאפ לייט ַא ןעמ טָאה ,1942 רעבמעווָאנ ןטס28 םעד
 רעטנורעד ,לייט רעטייווצ ַא .טרָא ןטייווצ ַא ףיוא ןטעברַא ייז טריפ ןעמ זַא
 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןוא ךיז ןטלַאהַאב וצ ןעגנולעג זיא ,קָאבילאנ ןופ ןדיי יד
 ,עשטשוּפ רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןרעדנַאװ ליפ ךָאנ ןענייז ןדיי רעקָאבילאנ 20 ַא
 ןבָאה רימ; ,ןדַאירטָא ענעדישרַאפ ןשיוצ ןרָאװעג טלייטעצ ןענייז ייז ואוו
 םייח טביירש -- עטסביל ןוא עטסרעייט ערעזדנוא רַאפ המקנ ןעמונעג
 ,(??קָאבילאנ ןגעוו לקיטרַא ןייז ןיא גרעבסָאלש

 "ןרָאּפ סיױרַא ייז ןענייז ץערָאװד ןופ זַא ,טלייצרעד גרעבסָאלש הנינּפ
 ."נַאװעג ייז ןבָאה םישדח 2 ןופ ךשמ ןיא .קָאבילַאנ וצ גנוטכיר רעד ןיא זייוו
 ןטרָאד ןבָאה ייז סָאװ ןעוועג זיא קילג רעייז .רָאטוכ וצ רָאטוכ ןופ טרעד

 ,ןעגנוזייונָא ןוא זייּפש טימ ןפלָאהעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןטסיטּפַאב ןפָארטעגנָא
 .ןרַאפעג ןדיימוצסיוא יווװ

 ןשיליוּפ ןטימ טפַאשטנַאקַאב רעד קנַאד ַא ,טכיירגרעד ייז ןבָאה קָאבילאנ
 ערוכיש 2 ןבָאה םעד רַאפ ,(א?*שטיועליסַאװ רעריפ-ןענַאזיטרַאּפ ןוא רָאיַאמ
 תועובש ןיא ,ןַאמ 2 ןסָאשרעד ןוא טלעג'ס ייז ייב ןעמונעגּפָא רענַאזיטרַאּפ
 רעבירַא רעטעּפש ןוא רעגַאל סנירָאז ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ייז ןבָאה 3
 | ,(??ןיקסלעב ןופ דַאירטָא ןיא

 "ַּפֶא ןייז ןיא ןָא טזייו ,רענַאיטרַאּפ רעד ,טנאראמא לאומש ר"ד ךיוא
 טָאה דַאירטָא סיקסלעב זַא ,(?=?יקסליב היבוט לש םינזיטרּפה דודנק גנולדנַאה
 ,םידיחי רַאפ דנַאלסורסײוו-ברעמ ןופ רעדלעוו יד ןיא טלקמ םוקמ סלַא טנידעג
 ןעוועג ןענייז סָאװ ןוא ץוש ןָא טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ תוחּפשמ ןוא ןפורג
 ןשיווצ ךיוא ,טנגעגמוא רעד ןיא םזיטימעסיטנַא ןבילוצ תונכס ליפ ןופ טָארדַאב

 ,רעקיזָאד ןייז ןופ טגָאזעגּפָא טינ לָאמנייק ךיז טָאה יקסלעב ,רענַאזיטרַאּפ
 יד ,ןעגנוגנידַאב-עציַאזיוָארּפַא עטסרעווש יד ץָארט --- ,תוחילש רעקילייה
 לייט ַא ןופ לעטשנייא ןכעלטנייפ םעד ךיוא ןוא סעדַאקָאלב ןוא סעװַאלבָא
 "אוואנ ןופ ןענַאטשַאב הליחתכל זיא דַאירטַא סהיבוט .רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 ,עדיל ןופ ןדיי ךיוא ןיהַא ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןעוו { ןדיי רעקדער
 ןפרָאװעגּפָא רע טָאה ,ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז רעקדעראוואנ יד סָאװ טימ
 רַאפ ןפָא זיא רעגַאל ןייז זַא ,קידנרעלקרעד ,ענעדירפוצמוא יד ןופ תונעט יד
 געוו ןרעטכייל ַא ןביילקסיוא טנעקעג ךיז טָאה יקסלעב היבוט ,ןדיי עלַא
 ןייז ןופ טגָאזעגּפָא טינ רעבָא ךיז טָאה רע --- ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןשיווצ
 -ַאב זיא סָאװ ,רעגַאל ַא ןופ רעריפנָא ןבילבעג זיא ןוא עכַאגפיוא רערעווש
 טריפעגכרוד רעגַאל םעד טָאה רע .עקיאעפ-ספמַאק-טינ ןופ בור'ס ןענַאטש
 רעביא ןופ לָאצ רעד ןיא טנַארבעג םיא ןוא ןטייקירעווש עסיורג עלַא ךרוד
 ,גנואיירפַאב זיב רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,תושפנ 0
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 קָאבילאנ ןייק םזיטימעסיטנַא ןופ ןפיול רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןיא ,ןווָאנרימס ןופ דַאירטָא ןיא רידנַאמָאק-"דאווזוופ ,דיגמ םהרבא
 ,םזיטימעסיטנַא בילוצ קָאבילַאנ ןייק ןפָאלטנַא זיא ,עשטשוּפ רעקסנאשטיּפיל

 ,דַאירטָא ןרַאפ ןטקודָארּפ"זייּפש ןפַאש וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב לָאמ ןייא טָאה רע
 עשידיי עטסעב יד ,"ןטַאי; 13 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טריפעגכרוד סע טָאה רע
 ןופ ןעוועג ןענייז םירעיוּפ סנעמעוו ,ףרָאד ַא ןיא ,"דואווזווע ןופ רענַאזיטרַאּפ
 טָאה םירעיוּפ עכעלטע ייב ,לטעשז ןיא הטיחש רעד תעב רעביור-טּפיוה יד
 ידע .עטַאל רעלעג רעד ןופ םינמיס טימ ,רעדיילק עשידיי ןענופעג ןעמ

 ץעפורג יד טָאה קירוצ געוו ןפיוא ,"שקירעייז סָאד ןעמוקַאב ןבָאה רעביור
 -פָא טָאה סָאװ ,עקשטורזעב סירָאב קינלַאשטַאנ-עדַאגירב םעד ןפָארטעגנָא
 יד ןריבַאר וצ טביולרעד ייז טָאה רע :טגערפעג ןוא ןדיי יד טלעטשעג

 טַאמָאטיױא ןַא טימ ּפַאלק ַא ןעמוקַאב ייברעד טָאה דיגמ ,"ןסורסייוו-רעדירבש
 ןוא טנפָאװטנַא ךיוא םיא טָאה'מ .ןייזטסואווַאב םעד ןרָאלרַאפ ןוא ּפָאק ןיא
 ןופ וװָאקמַאז לאכימ ןַאזיטרַאּפ רעד .ןסיש טלָאװעג םיא טָאה עקשטורזעב
 טעלָאטסיּפ ןטימ ןַאד טָאה עקשטורזעב .טרעטשעג רעבָא טָאה קָאדעראוואנ

 -רימס וצ ךיז ןדלעמ םיא ןסייהעג ןוא ןייצ עכעלטע ןדיגמ ייב טקַאהעגסוא
 :טגערפעג םיא רעטצעל רעד טָאה ,ןווָאנרימס וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ןווָאנ
 ןעד ואוו םערָאוװ דַאירטָא ןיא | י ק ס ל ע י ב ווצ ןפָאלעג וטסלָאװ רעכיזע

 רעבָא זיא דיגמ ,ןסָאשעג ןעמ טָאה ןַאמכַאלב רבח סדיגמ -- "?דיי ַא טפיול
 | ,ןפָאלטנַא

 םילוצ דַאירטָא ןופ קעװַא רעירפ ךָאנ זיא סָאװ ,שטיווָאנָארש לואש
 ענעפָאלטנַא יד ןעוו ,דיירפ ןופ טנייוועג טָאה ,תופידר עשיטימעסיטנַא יד
 געוו ןפיוא ,עשטשוּפ רעשטאנ רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רעשיילפ ןוא דיגמ
 טלגנירעגמורַא ,לזדניא ןַא ףיוא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ייז ,קָאבילאנ ןייק
 ןגירק ןטייקירעווש טימ ייז ןגעלפ טנַאיװָארּפ לסיבַא ,סעטָאלב ןוא ןּפמוז טימ
 טושּפ זדנוא ןבָאה זייל , יד ןוא סיורג ןעוועג זיא רעגנוה רעד .ףרָאד ןיא
 ןיא סופ ןייא טימ ,ןסירענּפָא ןעגנַאגעגמורַא זיא ןילַא דיגמ .?ןסעגעגפיוא
 ,ןטייווצ ןפיוא זיולב ךוש ַא ןוא ,סעטַאמש

 -ָארּפ ןוא םידגב ןגָארקעג ייז ןבָאה ,ןודאר ןבעל ףיוה ןשיצירּפ ַא ןיא
 ענעדישרַאפ ןפָארטעגנָא ייז ןבָאה ןעגנורעדנַאװ עקידרעטייוו יד ןיא .,ןטקוד
 ייז ןופ ליפ ,"עּפורג סקעלעק ,"עפורג רעדיל, יד ,ןּפורג-ןעילימַאפ עשידיי
 יד ןרידרַאבמָאב ןגעלפ סָאװ ,ןענַאלּפָארע עשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענייז
 רענליוו ןופ ענעפָאלטנַא ,ןָאזרעּפ 40 ַא ןעמוקעגוצ ךיוא ןענייז ייז וצ .רעדלעוו
 -ןעילימַאפ רעצילעיב רעד ןיא ךיז טסואוורעד דיגמ טָאה סגעוורעטנוא .ָאטעג
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 לייטרוא-טיוט ןגעק טסעטָארּפ סלַא ,ןבָאה "דואווזווש ןייז ןופ 25 זַא ,עּפורג
 סיקסלעב וצ קעװַא ןוא דַאירטָא םעד ןזָאלרַאפ ,ןענַאמכַאלב ןוא םיא ףיוא
 -ראג .א ,רעגָאװש ,יורפ ןייז ןפָארטעג עקַאט דיגמ טָאה רעטעּפש .דַאירטָא
 עזדיקינעשזדרָא; םעד ןיא ןײרַא ןענייז רימש ,םירבח ערעדנַא ןוא יקסוואצ
 ןַאמכַאלב .א ןוא .ש ,לעשוב .י .?סעיצקַא ענעדישרַאפ ןיא ןעוועג ןוא דַאירטָא
 ןכָאנ .טנָארפ ןרעלונער ןפיוא ןעוועג ךיוא זיא דיגמ ,ןלַאפעג רעטעּפש ןענייז
 ,(אפילארׂשי ןייק קעװַא רע זיא גירק

 ןופ ענעפָאלטנַא רעטרעדנוה ןעמוקעג ןיקסלעב וצ ןענייז 1942 גנילירפ

 רעקסנַאשטיּפיל רעד ןיא דַאירטָא-"יקסנאילרא? ןופ רענַאזיטרַאּפ-ןדיי ,(??עדיל
 -יטנַא ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,דנַא .א דַאירטָא-יַאמ ןט1, ןופ ןוא עשטשופ

 ןַאד טָאה רעגַאל ןייז .ןיקסלעב וצ ןטרָאד ןופ קעװַא ןענייז ,םזיטימעס
 ,תושפנ 700 טכיירגרעד

 טלייצרעד -- רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד טימ ןעגנורַאפרעד עטשרע יד
 ןסור יד .עטוג ןייק ןעוועג טינ ןענייז -- "רעי ידוהי; ןיא יקסלעב היבוט
 עקימורַא יד םערָאװ ,רעגַאל סיקסלעב ןופ ןרעוװו רוטּפ טלָאװעג וליּפַא ןבָאה
 ןענייז ןוא ןיּפש ייז ייב ןביור ןדיי יד זַא טגָאלקעג ךיז ןבָאה םירעיוּפ
 ,וָאמירגָאנ ףרָאד ןיא ןָאקנעשטנַאּפ טימ קעוװַא ןַאד זיא יקסלעב .?ןטידנַאבש

 יד זַא ,טגייצרעביא םיא טָאה ןוא ,ןעמוקעג ןענייז סעגַאלקנָא יד ןענַאװ ןופ
 ןטלצרָאװעגנייא ןבילוצ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעק ןרינימירקסיד .םירעױּפ
 סָאד ןדיי יד ןבעג וצ םירעיוּפ יד ןלױפַאב טָאה ָאקנעשטנַאּפ .םזיטימעסיטנַא
 ךיז ןשיווצ טלייטעצ ךיוא ןַאד טָאה'מ .רענַאזיטרַאּפ עלַא ןביג יז סָאװ עבלעז
 טרעהעג טָאה עדיל ןייק קָאדערָאװָאנ ןופ געוו רעד : סענָאז-סגנורענרעד יד
 טָאה ָאקנעשטנַאּפ .ןסור יד וצ -- לטעשז םורַא חטש רעד ןוא ןדיי יד וצ
 עשיסור יד ןכוזַאב ןגעלפ ןדיי יד ןוא רעגַאל ןשידיי םעד טכוזַאב טפָא

 ,רענַאזיטרַאּפ
 1942 רָאי ןופ רעמוז ןיא שינעטערעג עסיורג ַא ןעוועג זיא סע ןעוו

 םעד רעייפ ןטימ ןזָאלעג רענַאזיטרַאּפ יד ,עיידיא סיקסלעב טיול ,ןבָאה
 האובת רעייז ןבענּפָא ןגעלפ סָאװ ,"ןזָאכלָאקק עסיורג ןוא רעטיג יד ןיא טינש
 ,רעדלעפ עקידנענערב יד טרידרַאבמָאב ןבָאה ןענַאלּפָארע עשיסור ,ןשטייד יד
 יד ןוא ןטנַארָאבָאלָאק יד ןשיװצ קערש יד טרעסערגרַאפ טָאה סָאד ןוא
 יד ןופ עיצקַא עטרינידרָאָאק ַא זיא סָאד וַא ,טניימעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד
 יד רַאפ ײשּפָא ןעמוקַאב ןַאד ןבָאה םירעיוּפ יד .ןסור יד ןוא רענַאזיטרַאּפ
 ,ןפָא ייז ןריקַאטַא וצ טגַאװעג טינ ןבָאה ןשטייד יד ךיוא ,רענַאזיטרַאּפ

 ,יקסלעב רעדירב יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ,זיא לָאמ ןטייווצ ַא

 -טָאטש עשיסורסייוו ץוט ןבלַאה ַא ןופ עיצַאדיוװקיל יד ןרָאװעג טריפעגכרוד

 יקסלעב לאהשע .ןשטייד יד טימ טרירַאבָאלָאק ןבָאה סָאװ ,ןטּפױה-ףרָאד-ןוא

 יעּפורג רעדעי ןיא ןעוועג ויא יקסלעב א ןוא רעזייווגעו רעד ןעוועג זיא

 ןיא עּפורג ַא סָאקנעשטנַאּפ טימ ןוא ןלאהשע טימ שארב טייהנייא-ספמַאק יד
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 ןטרָאּפסנַארט-זייּפש עשטייד ךיוא גלָאפרעד טימ טריקַאטַא טָאה .,וורעזער

 טלייטעצ ןעמ טָאה רעוועג עטרעבָארעד ,אנוש ןרַאפ ןטסולרַאפ עקיטנָאק טימ
 :עפורג רעד ןופ רעדילגטימ יד ןוא יקסלעב לאהשע ,ןּפורג עדייב ןשיווצ
 ןַאמסערּפ ןנח ןוא יקסנַאמוש ,שטיוועקלוב ,גרעבדירפ הסּפ ,ץיווָאקרעב קחצי
 ןעיורפ ,ןדיי ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ רעיױּפ ַא טימ טנכערעגּפָא ןַאד ךיז ןבָאה

 זיא רעיוּפ ןופ ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד ןוא זיוה סָאד .ןשטייד וצ רעדניק ןוא
 ,רעייפ ןטימ ןעגנַאגעגקעװַא

 ןעמַאר יד ןרעטיירבוצסיוא ןָא גנַאפנָא ןופ ןעזעג טָאה יקסלעב היבוט
 -געק רעד ץָארט ,םיטילּפ עיינ ץלַא ןעמונעגניײרַא טָאה ןוא דַאירטָא ןייז ןופ

 גנורעטש ןוא טסאלאב סלַא טכַארטַאב סע ןבָאה סָאװ ענעי ןופ טּפַאשרענ
 -רעּפ ןייזע .לג"דא ענַאל-זייּפש רעד ןופ גנופרַאשרַאפ ,ןפמַאק תעב טרפב

 יד טעװעטַארעג טָאה -- טנאראמא ר"ד טביירש -- ץנעוורעטניא שכעלנעז
 ,"םירבח ענייז רעטרעדנוה יד ןופ ןבעל סָאד ןוא דַאירטָא ןופ טייקינייא

 עשידיי ןופ ףמַאק רעד; ןיא טלייצרעד שטיווָאביײיל םייח רענַאזיטרַאּפ רעד
 רעד טָאה 1942 גנילירפ ןיא זַא ,(ג?דָאירטָא סיקסלעב ןגעװ ?רענַאזיטרַאּפ

 "טנַא ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןעגנורעדנַאװ עגנַאל ךָאנ טורענּפָא ךיז דַאירטָא
 ,ןטנַארָאבָאלַאק ןוא םירסומ עשיסורסייוו ןוא ןשטייד יד ןופ קידנפיול

 .סיױרַא ןַאד זיא ,יקסנַאלָאּפ םהרבא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּפורג ַא
 ייב ןקיטכענוצרעביא ןסָאלשַאב ייז ןבָאה סגעווקירוצ ףיוא ,זייּפש ןעגנערב
 טָאה סוָאלעב .עכעלדניירפ סלַא ןטלָאגעג טָאה סָאװ החּפשמ-סוָאלעב רעד
 .ןעמוקעגמוא ןענייז ןדיי יד ןוא ןשטייד טכַארבעג טכַאניב רעבָא

 רעד ןופ המקנ ןעמונעג טָאה ,ןַאמ 25 ןופ שארב ,יקסלעב לאהשע
 רעטעּפש ,סטוג-ןוא-בָאה ריא רעייפ ןטימ ןזָאלעג ךיוא ןוא החּפשמ-רעדרעמ
 ןיא םינניב עכעלטנפע ןוא סעקטַאגָאר יד ףיוא ןרָאװעג טּפעלקעגסיױא ןענייז
 .ןגעק טקַא-המקנ רעד ןרָאװעג טרעלקעגפיוא זיא סע ואוו ,תועדומ רעפרעד יד

 פלא המקנ טימ ןרָאװעג טָארדעג זיא סע ןוא רעדרעמ עשירעטעררַאפ יד
 יןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה זיירק רעקדעראווָאנ ןיא םייוג יד .ןטנַארָאבָאלָאק
 | ,עיצַארָאבָאלָאק רעקידרעטייוו ןופ ןטלַאהענּפָא ךיז ןבָאה

 םוקמוא ןכָאנ ,1942 רָאי ןיא וַא ,סקנּפ ןבלעז ןיא טלייצרעד קינזער השמ
 ןוא דַאירטָא סיקסלעב וצ דלַאװ ןיא קעװַא רע זיא ,עילימַאפ רעצנַאג ןייז ןופ
 רעטעּפש ,"רעריּפשסיוא:רעטיירא עּפורג רעד ֹוצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא
 ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג זיא ןוא ןיבַארַאק ןוא טעלָאטסיּפ ַא ןעמוקַאב רע טָאה
 "רעוויד טריפעגכרודז ַאד טָאה דַאירטָא רעשידיי רעד .רעריּפשסױא עּפורג ַא
 ןשטייד יד .טנגעג רעד ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןטקַא-עיס
 ,ּפָאק סיקסלעב היבוט רַאפ קרַאמ טנזיוט ןעצ טמיטשַאב ןבָאה

 רעזדנוא. ,םירסומ-םירעיוּפ ןופ המקנ ןעמונעג ךיוא טָאה דַאירטָא רעד
 ,(1ס1וצ קינזער טיג ,"ךָאל רעטקעטשרַאפ רעדעי ןיא טכיירגרעד ייז טָאה המקנ

 רערעכעה רעד ייב ןרינעוורעטניא לָאמ ןייא טינ טגעלפ יקסלעב היבוט
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 טָאה רע סָאװ יורטוצ םעד קנַאד ַא .עשטשוּפ רעד ןיא עדנַאמָאק-רענַאזיטרַאּפ
 "רוא-טיוט ןליּפַא ןוא תוריזג ןעײרשּפָא ןזיווַאב רע טָאה ,ןענואוועג ריא ייב
 ףיוא .ץעזעג"רענַאזיטרַאּפ ןגעק טקידניזרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי ןגעק ןלייט

 ןופ טסַאל ערעייהעגמוא יד ןגָארטעגסױא רע טָאה סעציילּפ עטיירב ענייז
 טגרָאזעגג עשטשוּפ רעד ןיא רעגַאל ןשידיי ןסיורג ןטימ ןריפנָא ןוא ןפַאש
 ןוא סעדַאקָאלב ןופ טייצ ןיא םיא טריפעגרעבירַא ,עיצַאזיװָארּפַא ןייז ןגעוו
 לייט ַא ןופ לעטשנייא ןכעלטנייפ ַא ייב טפָא ,רעצעלּפ עיינ ףיוא סעװַאלבָא
 ןדיי עטעװעטַארעג יד ןעגנערב וצ ןזיװַאב ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס

 ,גנואזירפַאב רעד וצ רעגַאל ןייז ןופ
 -רַאּפ ענייז ףיוא טכַאמעג טָאה יקסלעב סָאװ ,קורדנייא ןסיורג םעד ןגעוו

 עשוהי רענַאזיטרַאּפ ןופ תונורכז עדנעגלָאפ יד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,רענַאזיט

 ; הפי

 טימ .רעטײלגַאב ענייז טימ רידנַאמָאק רעד זדנוא וצ זיא ןעמוקעג . . . ,
 רַאפ סָאװ .רערעכיז ןוא רעקרַאטש טליפרעד ךיז רימ ןבָאה ןעמוקנָא ןייז
 ,טביולגעג ןבָאה רימ !ןשטנעמ םעד וצ טליפעג ןבָאה רימ יורטוצ ןקיטלַאװג ַא
 טייקרעכיזטסבלעז ַא טימ .תורצ עלַא ןופ ןעװעטַארסױרַא זדנוא טעװ רע זַא
 :ןגָאז טגעלפ רע .ןדייר זדנוא טימ רע טגעלפ ןָאט ןקידנעמַאלפ ַא ןיא ןוא
 ןריסערעטניא ךיז טגעלפ רע "!ןדיי רעמ סָאוו ןעװעטַאר וצ זיא רקיע רעד
 קירעהעג יװ ןָאטעגנָא ,קירעגנוה רע זיא יצ ,ןגערפסיוא ןוא םענייא ןדעי טימ
 ,(105", , ,ךיז טליפ רע יוװ ןּוא

 ןירָאז ןועמש דיי רעקטנימ ןופ דַאירטָא רעד

 ןופ דַאירטָא רעד ןעמוקעג ךיוא זיא עשטשוּפ רעקַאבילַאנ רעד ןיא

 ןטימ ָאטעג רעקסנימ ןופ ןפָאלטנַא 1941 ףוס זיא ןירָאז ,ןירָאז דיי רעקסנימ
 ןופ .מלק 20 דלַאװ ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה ייז .וָאנָאימעס קינוװָאקלוּפ ןשיסור

 לָאצ יד .ןדיי ןופ בור'ס ,יָאקנעמאכראפ, דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ םעד טָאטש
 טָאה סָאד ןוא ,רעוועג ןָא ענעפָאלטנַא טימ 1942 גנַאפנָא ןסקַאװעג זיא ןדיי
 וליפַא זיא ןירָאז .ןדיי-טינ יד ןשיווצ ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא ןפורעגסיורַא

 ןסייהעג ןַאד טָאה וָאנָאימעס .טנפָאװטנַא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג לָאמַא
 ,106 'מונ דַאירטָא-ןעילימַאפ םעד עקיאעפ-ספמַאק-טינ יד ןופ ןפַאש םיא

 ןופ רעדילגטימ .עשרַאװ ןופ םייהטרעוו .וודַא ןעוועג זיא ףליהעג סנירָאװ

 ,רעצלעמ ןוא ןַאמלעגָאפ : בָאטש
 -ָאבילַאנ רעד ןיא הנחמ רעשידיי ןייז טימ קעװַא ףוס לכ ףוס זיא ןירָאז

 עפורג עניילק יד זיולב טָאה ,גנונעּפָאװַאב רעטפַאהלגנַאמ בילוצ ,עשטשוּפ רעק

 טָאה ןירָאז ,רעגַאל ןצנַאג םענופ עציַאזיװָארּפַא ןגעוו טגרָאזעג עטנּפָאװַאב

 סָאװ ,דַאירטָא-ןעילימַאפ ןייז ןופ טגָאזעגּפָא טינ ,יקסלעב יו טקנוּפ, רעבָא ךיז

 .ץוש עקירעהעג יד ןענופעג עשטשוּפ רעד ןיא ךעלדנע טָאה
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 עקיאעפ-ספמַאק ןעוועג טנעצָארּפ 20 רָאנ ןענייז דַאירטָא סנירָאז ןיא
 -ץּפָא עכעלטפַאשטריװ יד .רענעלק ךָאנ ןעוועג זיא עטנּפָאװַאב לָאצ יד ןוא
 גדַאירטָא םעד ןופ תונברק לָאצ עטסערג יד ןעגנולשרַאפ ןבָאה סעיצַאר
 ןוא תונכס רעמ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג לָאמַא ןענייז סעיצַארעּפָא ןימ עכלעזַא
 זיולב טינ לָאמַא ןפמעק טפרַאדעג טָאה'מ .סעבַאגפיוא-ספמַאק יװ ,ןטסולרַאפ
 ןשטייד יד ןופ טירטקירוצ ןתעב .רעױּפ ןגעק רָאנ ,שטייד ןגעק

 יד ןיא  ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא דַאירטָא סנירָאז זיא 1944 רָאי ןיא

 | .סופ ַא ןרָאלרַאפ ןַאד טָאה ןיײלַא ןירָאז ,ןטכַאלש

 רעבָא ,דַאירטָא ןרַאפ עזַאב-סגנורענרעד ַא טנדרָאעגנײא טָאה יקסלעב
 ןטילעג רדסכ רעגַאל-ןעילימַאפ רעד טָאה גנוציײהַאב ,זייּפש ךיז ןפַאשרַאפ םייב

 טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ םירעיוּפ ןופ תוריסמ יד בילוצ ,ןטסולרַאפ עקיטנָאק

 עסייווע יד ןופ ןטילעג ךיוא ןבָאה ןדיי יד .ןטקודָארּפ טימ ןדיי יד ןפלעה
 :עשיטעווָאפ יד טימ טעברַאעגטימ הליחתכל ןבָאה סָאװ ענעי טרפב ,"ןקַאילָאּפ
 ןדיי לכ םדוק קידנענעגרהרעד ,ןטַאררַאפ יז רעטעּפש רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ
 .רעוועג סָאד ןעמענּפָא ןגעלפ ייז ןעמעוו ייב

 "עיווס ןופ ןדיי 200 ןופ עּפורג ַא ןעמוקעגנָא ךיוא זיא קָאבילאנ ןייק
 ןופ קילדנעצ עכעלטע טכַארבעג טָאה יקסווָאכושזא .א ,רעגַאלסטעברַא רענשז
 ןענייז ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא טימ ,שטיוועקלוג ןויצ ןעב ,ָאטעג רעדיל

 'פשידיי ,ןַאמ 40 טכַאנייב ןטרָאד ןופ טריפעגסיורַא ןוא קָאדעראוואנ ןייק ןײרַא
 "ירא ,תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ,ןענייז "ארקסיא/, דַאירטָא ןופ רענַאזיטרַאּפ
 0 ,ןיקסלעב וצ ךיוא רעב

 'ןיא סָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל עקיטלינדנע יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו
 'ףימ ,ץביוטס ןופ ןדיי ןעמוקעגנָא רעגַאל סיקסלעב ןיא ןענייז ,דנַאלסורסייוו

 ןַאמ 150 ןעמוקעגנָא ןענייז 1942 ףוס .אװעשטידלָאק ןיא רעגַאל ןופ ןוא
 רעד זיא רעטניוו ןיא ןוא קָאדערָאװָאנ ןופ לענוט ןכרוד ןּפָאלטנַא ןענייז סָאװ
 | ,תושפנ 1220 זיב ןסקאוועג רעגַאל

 ןוא רעלסעק לארשי טריפעגנָא טָאה רענַאל ןופ גנורענרעד רעד טימ
 זיא סָאװ) יקסלעב לאהשע טימ שארב ,עּפורג עטנּפָאװַאב יד --- ץוש רעד טימו
 רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעייר יד ןיא גרעבסגינעק רעטנוא ןלַאפעג רעטעּפש
 : ,(ימרַא

 -רעטניה ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא רעדילגטימ ערעטלע יד ןענייז רעטעּפש
 .רעדניק ,םינקז ,ןעיורפ עטנּפָאװַאבמוא עלַא טלמַאזעגפיונוצ טָאה'מ ואוו ,טנורג
 ואוו ,דַאירטָא-"עזדיקינאשזדרָא, ןיא ןרָאװעג טלייטעגסיוא ןענייז ערעגניי יד

 טמיטשַאב ןיא יקסלעב עיסוז ,ןדיי ןבילבעג ןענייז ןרידנַאמָאק-ןּפורג יד
 ,טסניד-ריּפשסױא רעד ןופ רידנַאמָאק סלַא ןרָאװעג

 ןדַאירטָא ששידיי-טינ ערעדנַא ןיא ךיֹוא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי
 .ַא ןופ רידנַאמָאק ןעוועג זיא קסניּפ ןופ קינטָאלּפ דוד ,עשטשוּפ רעד ןיא
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 טָאה ןישזָאלָאװ ןופ ןיזָאגָאר רעזייל ;?דַאירטָא-ןינילַאקע ןופ עטָאר-עיסרעוויד
 ןענייז עירול ןוא ןהָאק ;דַאירטָא סעקצירַאטס ןיא טמַא ןבלעז םעד טַאהעג

 ןדַאירטָא ערעדנַא ןיא ןרַאסימָאק ןעוועג
 טַאהעג תונברק ענייז ןופ טנעצָארּפ 80 טָאה דַאירטָא סיקסלעב

 -עיול עשיאייצילָאּפ-שטייד ךרוד רעדָא ,סעיצַארעּפָא עכעלטּפַאשטריװ תעב

 ךיוא ןוא ,קיאעפ-ספמַאק ןעוועג ןענייז םיא ןופ טנעצָארּפ 20 זיולב .ןעגנור - -
 טָאה עטנפָאװַאב לָאצ עטסערג יד .רעוועג גונעג טינ ןעוועג זיא ייז רַאפ
 -ַאשּפָא עבלעז יד ,(:ס?גנואיירפַאב רעד רַאפ טשרע טָאהעג דַאירטָא סיקסלעב
 ,לקיטרַא ןטנָאמרעד-ןביוא ןיא יקסוועלאכ .ש רענַאזיטרַאּפ רעד ךיוא טיג גנוצ
 ,ןטקַא-המקנ ייב ,תולעמ עשירעפמעק עסיורג עריא ץָארט זַא ,ןָא טזייוו רע
 עשידיי עסיורג יד טָאה ,ןטכַאלש עטקעריד ןיא ןוא טעברַא-שזַאטָאבַאס
 ןַא ןופ יו רעמ רעגַאל ַא ןופ רעטקַארַאכ םעח ןגָארטעג ,עּפורג-יקסלעב
 -ינָאשודרָאפ רעד טלייטעגסיוא ךיז טָאה סע ןעוו ,רעטעּפש שטָאכ ,דַאירטָא
 ןעמוקַאב טָאה ןוא ,ןעזסיוא ןייז טרעדנעעג רעגַאל רעד טָאה ,"דַאירטָא-עזדיק

 רעטסקיטעט רעד ןעוועג ןענייז עדייב ןיא .רעגַאל"ןינילַאק ןופ ןעמָאנ םעד
 ןעמַאזוצ ר"תיב ,ינויצה רעונה ,ריעצה רמושה ,ץולחה ןופ טנגוי יד טנעמעלע

 ,ןטסינומָאק טימ
 -ַאפוע עקיטלַאװעג ַא טגײצעגסױרַא ןבָאה ןדי ערעטלע יד

 ,סרעדיינש ,םיבצק ןופ ןערדַאק ךיז ןופ קידנדליבסיוא ,עיצַאוטיס רעד וצ גנוס
 -ילעב ערעדנַא ןוא רעכַאמ-לטיה ןוא -לטָאז ,ןדימש .,סנַאמרופ ,סרעטסוש

 סָאװ ,אטוה ץַאלּפ ַא ןבעל טצעזַאב ךיז טָאה רערעייז רעגַאל רעד .הכאלמ

 סע טָאה ןדיי-טינ יד ייב ,דלַאװ ןיא לטעטש שידיי ַא םורַא ױױזַא ןרָאװעג זיא

 ,(אנז="קסלעב דָארָאג יקסיערוועי, ןסייהעג ךיוא

 דַאירטָא רעטנּפָאװַאב סיקסלעב

 .עשטשוּפ רעקַאבילַאנ רעד ןופ ץרַאה ןיא ןענַאטשעג זיא רעגַאל סיקסלעב

 ןופ טפַאשרעה רעלופ רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה חטש רעצנַאג ריא

 יטרַאּפ עקרַאטש טרינָאיצַאטס ןבָאה ןצענערג עריא ףיוא ךיוא ,רענַאזיטרַאּפ

 ןשטייד יד .סױרַא ןוא ןײרַא ןפיוא גיוא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןּפורג-רענַאז

 עסיורג ןיא ןוא ,ןטלעז ןָאט סע ןגעלפ ןוא ןיהַא ןײרַא טַאהעג ארומ ללכב ןבָאה

 ."דכה ןענַאלּפָארע ,ןעקנַאט ןופ טײלגַאב ,ןסַאמ

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה עשטשוּפ רעד ןיא סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד

 ןעוועג זיא יקסלעב  היבוט .וועשינרעשט ןַאטַאלּפ לַארענעג ןופ עדנַאמָאק

 .רעגַאל ןשידיי ןופ טנַאדנעמָאק
 ,סילבַאמ רַאזַאל : טרעהעג ןבָאה דַאירטָא ןשידיי סהיבוט ןופ בָאטש םוצ

 -דירפ חסּפ ,יקסיװָאקלָאװ המלש ,(קרָאי-וינ ןיא טציא) רידנַאמָאק-ףליהעג

 ןופ רידנַאמָאק --- עדיל ןופ ןַאמדרעפ בייל ,רעטייל-טפַאשטריוװ --- גרעב
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 ןופ שטיװָאמַארבַא םייח :ןרידנַאמָאק-עטָאר 2 ןוא עּפורג-עיסרעוויד רעד
 רעשיטילָאּפ רעד זיולב .עינלעיַאװָאנ ןופ יקציווָאנ רעזייל ןוא שטילערַאק
 טינ זיא העּפשה ןייז .סורסייוו ַא ןעוועג זיא שטיװָאטַאימעש ןַאוװיא רַאסימָאק
 ,טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא רע רעבָא ,סיורג ןעוועג

 עשטשוּפ רעד ןיא דַאירטָא רעשידיי רעטנּפָאװַאב רעד ,רעטייווצ רעד
 ,ןדיי טינ ןופ עדנַאמָאק ַא טַאהעג טָאה ,עזדיקינאשזדרָא ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 "עג טָאה ,טסניד-ריּפשסיוא-רעטייר רעד ןופ רידנַאמָאק ,יקסלעב עיסוז זיולב
 ,ךידנַאמָאק ןשיסור םענופ רעטערטרַאפ ןעוועג זיא ןוא בַאטש םוצ טרעה

 "עג טָאה עזדיקינאשזדרָא ןופ .נ .א דַאירטָא םענעּפַאשעג-יינ ןופ ןרעק םעד
 רענַאשטיּפיל רעד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז טסָאװ ,ןדיי 22 ןופ עּפורג ַא טעדליב
 -יטַאמָאטױא 4.-,סרעפרַאוװנליוק 2 ךיז טימ טכַארבעג ןוא ןיקסלעב וצ עשטשוּפ
 טנפנָאװַאב ןעוועג ןענייז עּפורג רעד ןופ רעדילגטימ עקירעביא עלַא ,ןסקיב עש
 ,יקסבוילעש ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא עּפורג יד ,ןסקיב עכעלנייוועג טימ
 רעטנָאמרעד רעד ךיוא ןעמוקעגוצ זיא רעטעּפש .ּפָאקרעקוצ ןוא ווָאקמַאז
 .עּפורג ןייז ןוא דיגמ

 -רעשט) ןאטאלפ .געג םייב טרינעוורעטניא עּפורג רעד ןגעוו טָאה יקסלעב
 ךיוא .דַאירטָא ןייז ןָא יז ןסילשנָא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב ןוא (וועשינ
 לכימ ,יקסבולעש .נ ;ןדיי ןעוועג ןענייז ןרידנַאמָאק-דואווזוו ןוא -עטָאר יד
 שטיװַאנוועי ילא ןוא יקסוװַאשרַאוו ,יקסנישטוק לאומש ,(ןלַאפעג) ווָאקמַאז

 ,(ןלַאפעג)

 .טריזינַאגרָא טוג ןעוועג זיא רעגַאל ןיא טעברַא עכעלטפַאשטריװ יד
 רעדניק יד .טקיטפעשַאב ןעוועג זיא ףמַאק םוצ רעקיאעפ-טינ רעדעי טעמכ
 ךעלטעטש יד ןופ תוברוח יד ןופ ,לוש ַא ןיא טנרעלעג ןוא ןטלַאהעג ןעמ טָאה
 ,סעדייבעג ןופ ןלייט רעגַאל ןיא טכַארבעג ןדיי יד ןבָאה ענווערד ןוא קָאבילַאנ
 טלעטשעגפיוא ןלַאירעטַאמ"יוב יד טימ ןוא ל"גדא סנוויױא ,ןריט ,רעטצנעפ
 ךיוא ןבָאה ןדיי יד .ךעלדייב עקידרעירפ יד ןופ טרָא ןפיוא (סעקזייה) סעטַאכ
 ןוא לפָאטרַאק רקיע רעד ,טינש םעד טלמַאזעג ןוא רעדלעפ טרעקַארַאפ
 ןעוועג ןענייז סעטַאכ יד ךיוא ,ןדַאלקס עטריקסַאמרַאפ ןיא ,טסביוא ערעדנַא
 ,סעקנַאילמעז ןיא טניואוועג ןעמ טָאה רעטניוו .סנירג טימ עטריקסַאמרַאפ

 -רַאפ ןוא ןעיינ םייב טקיטפעשַאב ןייז ןגעלפ ףמַאק םוצ עקיאעפ"טינ יד
 ךיוא טָאה ןעמ .רענַאזיטרַאּפ עקימורַא יד רַאפ ךיש ,רעדיילק ,שעוו ןטכיר
 -עגּפָארַא ןענייז סָאװ ןטנעמַאקידעמ ןוא עיצינומַא ,רעוועג טריטרָאּפסנַארט
 -רענַאזיטרַאפ עשיטעוװָאס ענעדישרַאפ יד רַאפ ןענַאלּפָארע ןופ ןרָאװעג ןזָאל
 ,ןּפורג

 ,ךעלטיה-רעטניוו ,לוויטש ,ןּפולוט :טעברַאעגסױא ןעמ טָאה רעגַאל ןיא
 יד ייב רעװעג ףיוא ןשיוט ךיוא לָאמַא טגעלפ ןעמ סָאװ ,טשרואוו ,ףייז
 -טכַאלש ַא ,יירעקעב ַא ןעוועג ךיוא זיא "קסלעב/ ןיא .ןענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס
 ,לײטּפָא-עיצקעפניזעד ַא טימ דָאב ַא ,יירעדימש ַא ,זיוה
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 ,וועשינרעשט  ןָאטַאלּפ .נעג ,רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס יד ןופ טּפױה רעד
 רעד סָאװ ,ףליה ןוא ןטקודָארּפ יד ןביול וצ רעטרעװ ןייק טַאהעג טינ טָאה
 -ַאב עשידיייטינ יד ךיוא ,ןליײט-ספמַאק ענייז ןבעגעג טָאה רעגַאל רעשידיי
 -רָאעגניײא ןביוהעגנָא ןוא ליּפשײיב סיקסלעב טגלָאפעגכָאנ טָאה גנורעקלעפ

 יד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעוװַא ןענייז סָאװ ,תוחּפשמ ןופ ןרעגַאל ןענעד
 יד - בילוצ ,רַאטנעװניא ןוא ןגעמרַאפ םעד ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעפרעד
 ,ןשטייד יד ןופ סעװַאלבָא ןוא סעיצידעּפסקע-ףָארטש

 סָאװ -- טנאראמא ר"ד טלייצרעד -- "?סַאג-טּפיוהק רעגנַאל רעד ןיא

 טשרעהעג קידנעטש טָאה ,רעגַאל ןופ עירעטרַא עלַארטנעצ יד ןעוועג זיא
 ןוא שירעטילימ לייט םוצ ןָאטעגנָא רענַאיטרַאּפ ןופ גנוגעװַאב עסיורג ַא
 ןיא ןרעװלָאװער טימ קידנטייר םירבח עקידנריפ ןופ ,שירעיוּפ לייט םוצ
 סעקזייה יד .לסקַא ןפיוא ןסקיב טימ קידנעטש .,ךַאוץוש רעד ןופ ןוא סַאּפ
 וצ ןטָאברַאפ ןעוועג זיא גָאטיײב .ןגייווצ ענירג טימ טריקסַאמ ןעוועג ןענייז
 .ךיור ןטימ ןענַאלּפָארע עשטייד ןעיצוצ טינ ידכ ,סנוויוא יד ןצייה

 ןײגסױרַא ןגעלפ ןענַאד ןופ ןוא רענעלּפ יד ןטעברַאסיוא ןעמ טגעלפ ָאד
 ןעמ טגעלפ ָאד .ןבַאגפיוא ענעלטפַאשטריװ ןוא -טכַאלש רַאפ ןעגנולײטּפָא יד
 ןסָאלשרַאפ ןגעלפ עקידלוש יד ןוא ןילּפיצסיד ןגעק ןכורב ןעלדנַאהַאב ךיוא

 .הסיפת רעלעיצעּפס ַא ןיא ןרעוו
 רעגַאל ןשידיי ןופ לטירד ַא זַא ,טלייצרעד הפי עשוהי רענַאזיטרַאּפ רעד

 סעיצקַא עשירעטילימ יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא טנּפָאװַאב ןעוועג זיא

 טַאהעג ןוא טנגעג ןיא טרעדנַאװעגמורַא ןבָאה ןּפורג עכעלטע? .ןשטייד יד ןגעק
 ,שטילערָאק ,קָאדערָאװָאנ ןופ ןענָאיַאר יד ןיא ןשטייד יד טימ ןסוטשנעמַאזװצ
 ןענייז רימ ...ץינעיוויא ןיא ךיוא ןוא שטיווָאנַארַאב ,ַאנווערד ,עדיל ,ץביוטס
 עגנַאל ןוא ןגעװ יד ףיוא ןזײרמורַא ליפ ,ןפָאלש קינייו ןופ דימ ןעוועג
 ,(?סעצווָאסַאלוו,) "ןקַאזָאק ןוא ןשטייד יד טימ ןטכַאלש

 -עג זיא עשטשוּפ רעצנַאג רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעטנעצ רעד

 ןדנַאל ןגעלפ ןענַאלּפָארע עשיסור ןוא ,עװקסָאמ טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטש

 עשירעטילימ ךיז טימ קידנעגנערב ,עשזַארָאדלאפ םוצ טנעָאנ ,דלַאװ ןיא

 ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי יד .ןלעפַאב ןוא ןעגנוזייוונָא ,תואופר ,רעוועג ,רעריפנָא

 רָאנ ןשטייד ןגעק זיולב טינ טצישעג טָאה'מ ןכלעוו דלעפ-ילפ םייב ךַאװ

 טָאה ךַאװ רעד טימ .?ןקַאילָאּפ עסייווק ןוא םירסומ עשיסורסייוו ןגעק ךיוא

 ןיא ןטרָאּפַאר ךעלגעט טקישעג טָאה רעכלעוו ,יקסלעב עיסוז טרידנַאמָאק

 ןיא ןשטייד יד ףיוא ןלַאפנָא יד טימ טריפעגנָא טָאה יקסלעב לאהשע .בַאטש

 .דנַא .א טשקַאב ,ץינעיוויא יװ ,ןטקנוּפ ןוא ןענָאזינרַאג ענעדישרַאפ יד
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 1943 טסוניױא ןיא עװַאלבַא עשטייד עפיורג יד

 עװַאלבָא עסיורג .ַא טריזינַאגרָא ןשטייד יד ןבָאה 1943 טסוגיױא גנַאפנָא -- |
 רעפיט ןיײרַא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רעגַאל סיקסלעב .עשטשוּפ רעד ףיוא
 טימ ןוא בַאטשסַאמ ןסיורג רעייז ןיא טריפעג ,עװָאלבָא עשטייד יד ,ריא ןיא
 .עגַאל רעטלפייווצרַאפ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ןדיי יד טָאה ,רעוועג םינימ עלַא

 רעד םיטרּפ עיונעג טגנערב עװַאלבָא רעשטייד רעסיורג רעד ןגעוו
 סנירָאז ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,(:??ןייטשנירג בקעי ,רענַאזיטרַאּפ רעקסנימ
 זדנוא טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה 1943 טסוגיױא ןט15 םעד; .,דָאירטָא
 ןופ סעיזיוויד 2 ןפרָאװעג ייז ןבָאה עיצקַא רעד ןיא ....עשטשוּפ רעד ןיא
 רַאפ געט עכעלטע ,ןטעל ןוא רעניווטיל ,סעצווָאסַאלװ ,רעטילימ ןרעלוגער
 רעד .עשטשוּפ רעד םורָא רעפרעד עלַא טנערברַאפ ייז ןבָאה עדַאקָאלב רעד
 ןטלַאהעגנָא טָאה עשטשוּפ רעצינעיוויא ןוא רעקָאבילַאנ רעד ףיוא ףירגנָא
 רעפיירגנָא יד .רעפרַאװ-ןענימ ,עירעליטרַא ,ןענַאלּפָארע טימ -- ,רעטייוו

 ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ןעייר 2 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז
 ,ןפמַאק עקיטרָא ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא סעּפָאקָא ןבָארגעג ,ןגעוו יד טרינימ

 -עיוויא טקַארט-טּפױוה םעד טרינימ טָאה סָאװ ,דַאירטָא-ָאקנעמאכראפ רעד

 ןייגנירַא םייב טָאה ָאטױא רעשטייד רעטשרע רעד יו ןעזעג טָאה ,טשקַאב
 ןוא עכעלטע טימ ןעמַאזוצ ,ענימ ַא ףיוא ןסירעגפיוא ךיז עשטשוּפ רעד ןיא
 ינָעט עכעלטע רָאנ טרעיודעג רעבָא טָאה דנַאטשרעדיװ רעד ,סיצַאנ קיסיירד
 בָאטש רעד .ײמרַא רערעלוגער טימ ןפמעק וצ טייקכעלגעממוא רעד בילוצ
 יד ,עשטשוּפ רעד רעביא סעפורג עניילק ןיא ךיז ןפרַאװעצ וצ ןלױפַאב טָאה
 ןענייז ףירגנָא רעייז תעב .רעבמעטּפעס ןט15 םעד ןזָאלרַאפ יז ןבָאה ןשטייד
 ןדיי 5060 ךרעב רעטנורעד ,רענַאזיטרַאּפ טרעדנוה עכעלטע ןעמוקעגמוא
 עפורג ַא :דַאירטָא-ָאקנעמאכראפ רעד טַאהעג טָאה טסולרַאפ ןטסרעוװש םעד
 ,לייה ַא ןיא ,דניק ַא בילוצ ,ןרָאװעג טקעדטנַא ןענייז ,ןדיי 12 רעטנורעד ,22 ןופ
 רעשידיי רעשידלעה ַא רעטנורעד ,עטנערברַאפ ןרָאװעג ןענופעג ןענייז עלַא

 ןדיי רעטרעדנוה טכַארבעגרעבירַא שפנ תריסמ טימ טָאה סָאװ ,עקנָאב ,לגניי
 | ,דלַאװ ןיא ָאטעג רעקסנימ ןופ

 .טפמעקעג רימ ןבָאה; עװַאלבָא רעד תעב זַא ,(:??טלייצרעד קינזער לרעב

 ,ןעיײפָארט ןעמונעג ןבָאה רימ .דלַאװ ןיא ןשטייד יד קידנזָאלוצ טינ ,געט 5
 .ןענָארטַאּפ ןוא ןסקיב לָאצ ַא ןוא ןטָאימעלוּפ-טנַאה ליפ ,טָאימעלוּפ ןוא קנַאט ַא
 יד ןשיווצ ןענעזייאפור ןפָארטעג קינזער טָאה ןַאד ."ןטערטּפָא טזומעג רעבָא
 רעייז ךָאנ רימ ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ םיא ןופ ןעגנַאגרעד ןוא רענַאזיטרַאּפ
 ןופ טעװעטַארעג םיא ןבָאה רענַאיטרַאּפ עשידיי יד ױזַא יוװ ןוא ןפיולטנַא
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 טלָאװעג ןענעזייאפור ןבָאה סָאװ רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד דצמ טוט ןרעכיז ַא
 ןיא טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ רענעזעוועג ַא ךיוא ןוא דיי ַא זיא רע לייוו ,ןסיש
 י | ,רימ

 סהיבוט ןופ הצע רעד קנַאד ַא טעװעטַארעג ךיז טָאה רעגַאל סיקסלעב

 טנכייצעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,סילכַאמ רעקָארב-דלַאװ .וועג םעד ,ףליהעג
 -רעבירַא רעגַאל רעד זיא ,הצע סעסילכַאמ טיול .עשטשוּפ רעד טימ טנַאקַאב
 לזדניא ןַא -- (לגרעב עטיור) *אקרָאג ַאיַאנסַארק, טרָא םעיינ ַא ףיוא ןעגנַאגעג

 .עזַאב רעד ןוט רעטייוו רעטעמָאליק קילדנעצ ַא ,ןּפמוז ןשיווצ
 ןבָאה רעבָא ,ייז ןופ טייו ןעװעג טייצ עצנַאג יד ןענייז ןשטייד יד

 וצ ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי יד עכלעוו טימ ,סעטָאלב יד ןיא ןיירַא טגַאװעג טינ
 ןעמ טָאה סנגעוורעטנוא ןרָאלרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ןשטנעמ 6 .ליצ רעייז

 ןעוועג ןענייז שרַאמ ןגנַאל םעד ןריפכרוד םייב ,טכַארבעגקירוצ רעטעּפש
 טייצ עצנַאג יד ךיז טגעלפ יקסלעב ןעמעוו טימ ,סילכאמ לַאטנעמורטסניא

 ,(לארשי ןיא טצעי) ץיווָאנאמיש אביקע רחוס-דלַאװ רעד ,ןעמַאזוצ ןטַארַאב
 .יקסוועשזבור ךורב ןוא עשטיא רעדירב יד ןוא רעלסעק לארשי

 טסוגױא ןיא עשטשוּפ רעקָאבילַאנ רעד ןיא עװַאלבָא רעד ךָאנ

 ןופ רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא .םזיטימעסיטנַא ןופ ןלַאפ ןעוועג ןענייז ,2

 -ּפורק לוולעוו רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןסָאשרעד ןבָאה "קיוװעשלָאב; דַאירטָא

 יורפ ןייז ןוא ?ישטיװקסָאמ/; דַאירטָא םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,עדיל ןופ ,יקס

 -טנַא ךיז טָאה יקסּפורק יװ םעדכָאנ ןָאטעג סע ןבָאה ייז .אקסווָאבולאג לזייר

 רעד ,קילעראג ,לטנַאמ םענרעדעל ןוא טעלָאטסיּפ ןייז ייז ןבעגּפָא טגַאז
 .רעביא טּפשמ ַא טרעדָאפעג טָאה ,"ישטיװקסָאמ} ןופ רידנַאמָאק רעשידיי

 ןָאטּפױא ליפ רעייז ןזיװַאב טָאה סָאװ ,יקסּפורק ןשידלעה ןופ רעדרעמ יד

 .(איי*,, .טקעדטנַא טינרָאג טָאה גנושרָאפסױא יד רעבָא ,דַאירטָא ןיא

 ,עשטישטששלק ףרָאד ןבעל םירעיוּפ עלַא טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה ןשטייד יד

 סָאד .דנַאלשטייד ןייק ייז טריפעגקעװַא ןוא רעזייה ערעייז ןדנוצעגרעטנוא

 .ןרַאטוכ ליפ ןוא רעפרעד 17 ךָאנ ןיא טרזחעגרעביא ייז ןבָאה עבלעז

 םעד ןופ הנווכ יד .טנערברַאפ ייז ןבָאה קָאבילאנ לטעטש סָאד ךיוא

 יד ידכ ,עשטשוּפ רעד ןבעל רעפרעד עלַא ןטכינרַאפ וצ ןעוועג זיא םעלַא

 ןעניפעג ןוא זייּפש ןופ לַאװק סלַא ןצונַאב יז ןענָאק טינ ןלָאז רענַאזיטרַאּפ

 ,ץוש ןטרָאד
 ,עשטשופ רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה טנָארּפ רעד ןעוו ,רעטעּפש

 ןשטייד ןקידנטערטּפָא ןופ עקַאטַא ןַא ןופ הנכס יד ןרָאװעג רעסערג זיא

 .עשטשוּפ רעד ףיוא רעטילימ
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 ןפמַאק עטצעל יד

 םעניא .טייקטיירג וצ ןפורעג רעבירעד טָאה בַאטש-רענַאזיטרַאּפ רעד = |
 טָאה'ס ןוא לַאּפנָא ןקידמעצולּפ ַא טרַאװרעד טכַאנ ןוא גָאט ןעמ טָאה רעגַאל
 עבַאגפיוא ןַא ןעמוקַאב ןַאד ןבָאה ןדיי יד .גנונַאּפש עקידרדסכ ַא טשרעהעג
 טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןבָאה ןוא ץינעויא-קַאבילַאנ יײסָאש ןפיוא ןרעיול וצ
 ןבָאה רעריּפשסױא יד ןעוו ,ײמרַא רעשטייד רעד טימ לגנַארעג ןטשרע ןפיוא
 -מורַא יז ןעמ טָאה ,ןשטייד עּפורג רעקידנעמוקנָא ןַא ןגעוו ןעוועג עידומ ייז
 ירשעג ןטימ ליוק ַא ןסָאשעגנײרַא ךיז טָאה רעריפנָא רעד .טלגנירעג
 -עג טרעדנוה עכעלטע ןעמונעג ןדיי יד ןבָאה גָאט םענעי ןיא ?!?"ןדוי;
 . ,ענעגנַאפ

 סָאװ ,בַאטש ןשטייד ןופ ווירב-קנַאד ַא ןענופעג ןעמ טָאה טעל ַא ייב
 שינעטלעהַאב ַא ףיוא ןזיוועגנָא 1943 ןיא עװַאלבָא רעסיורג רעד תעב טָאה רע
 לָאז ןעמ רעדניק עניילק יו ןטעבעג ךיז ןבָאה ערעדנַא .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ
 | ,ןבעל ןזָאל יז

 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,ענעגנַאפעג ןעמונעג רעדיװ ייז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא
 ןבָאה ייז .רעייפ ַא טנפעעג יז ןבָאה ,ןדיי ןענייז רענַאזיטרַאּפ יד זַא ןעזרעד
 טגעלפ ,ןבעגרעטנוא דלַאב ךיז ןגעלפ סָאװ יד ,קסּפ ןקירעהעג םעד ןעמוקַאב
 | |  ,טּפַאשנעגנַאפעג ןשיטעװָאס ןיא ןריפּפָא ןעמ

 ןיא םענייא רעטנורַאד ,ןשטייד עפורג ַא טּפַאכעג ןעמ טָאה לָאמנייא |
 ןעוועג ,?ָאּפַאטשענפ רעקסנימ ןופ ןַאמ ַא טנעקרעד טָאה לדיימ ַא ןכלעוו
 -רעד ,ןעװעטַאר טוװארּפעג ךיז טָאה שטייד רעטּפַאכעג ַא ןעוו לַאפ ַא ךיוא
 | ,ןדיי ןופ טמַאטש רע זַא קידנלייצ

 ,ןאגרָאמס ןוא רימ ןופ םירבח לָאצ ַא ןלַאפעג ןענייז ןפמַאק עטצעל יד ןיא
 רעגַאל רעצנַאג רעד ךיז טָאה 1944 יַאמ ןט1 ןופ גנורעייפ רעד תעבו

 יד טעדליבעג ןבָאה ןעגנַאלּפ 2 -- ?ערַאקא רעקיקעריפ ַא ןיא טלעטשעגסיוא
 םעד .ןרידנַאמָאק ערעייז טימ רעטייר ןוא רעריּפשסיױא ,רעפמעק סעּפורג
 ,ןַאמ 1200 ןעמַאזוצ ,עטנֿפָאװַאבמוא יד --- ןטרעפ

 טָאה סָאװ ,ןיקסלעב טימ שארב בַאטש רעד ןעוועג זיא רעטנעצ ןיא
 "רעד רעד ןגעוו בַאטש-טּפֹוה ןשיטעווָאס ןופ טַאקינומָאק םעד טנעיילעגכרוד
 ןשטייד יד ןופ ןטערטּפָא ןקידהלהב ןגעוװו ןוא טעטש ייר ַא ןופ גנורעבָא
 וצ לענש ךיז טרעטנענרעד טנָארפ רעד וַא ,ןזיוװעגנָא ךיוא טָאה יקסלעב
 ,ןפמַאק עסיורג רַאפ ןעייטש סע ןוא קָאבילַאנ

 טנאראמא טלייצרעד --- טגערפעג ןַאד ךיז טָאה רעגַאל ןופ רענייא טינ |
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 טָאטש ןייז ןיא ןעניפעג רע טעװ ןעמעוו ;גירק ןכָאנ םיא טרַאװרעד סָאװ --

 ? לטעטש ןוא

 -טּפיוה סיקסלעב ןבעל יירעסיש ַא טרעהרעד ךיז טָאה גָאטרַאפ לָאמנייא

 ןבעגעגּפָא ,ןלעפַאב ןוא ןעמיטש עשטייד ןרעה טנעקעג וליפַא טָאה'מ .ץַאלּפ

 ,ל"גדא תוללי ,םיטש רעכיוה ַא טימ
 ערעדנַא ןוא ןּפמוז עקימורַא יד וצ ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה םלוע רעד

 ןײרַא זיא גנולײטּפָא עשטייד ַא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .ןשינעטלעהַאב

 ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןענייז ןלײטּפָא עטנפָאװַאב ענייז תעב רעגַאל ןיא

 ןשטייד יד .ןכַאװ עכעלנייוועג יד ןזָאלעגרעביא טינ וליפַא טָאה'מ ןוא ,רעיול ַא

 "עג ןוא ןסָאשעג ,ןפָאלשעג ןענייז ןשטנעמ תעב רעזייה יד ןיא ןײרַא ןענייז

 "רַאַּפ יד טרימרַאלַא רעבָא טָאה יירעסיש עטכידעג יד ,ןטַאנַארג ןיהַא ןפרָאװ

 ןוא טלגנירעגמורַא ןענייז ןשטייד יד .ףליה וצ טלייאעג ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיט

 .ןרָאװעג טקיליטרַאפ
 ןָאדרָאג טנַאדנעמָאק ןופ ףליהעג רעד .תונברק 9 טַאהעג ןבָאה ןדיי יד

 ,ןדנואוו יד ןופ ןברָאטשעג זיא

 סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רעגַאל ןיא זיא ײמרַא עשיטעווָאס יד

 טײלגַאב ,רבק-רעדורב ַא ןיא ןעוועג רבוק ןעמ טָאה ענעלַאפעג יד ,דיירפ

 ,טולַאס-ןסָאש ַא טימ

 ,דלַאװ ןיא טכַאנ רעטצעל רעד ןגעוו ףוס םוצ טלייצרעד טנאראמא ר"ד

 ןיא רעבירַא זיא סָאװ סור ַא .גיוא ןַא טימ ןכַאמוצ טנעקעג טינ טָאה רע

 -עג םיא טָאה ,עקיאעפ-ףמַאק טינ ,ערעדנַא טימ ןעמַאזצ רעגַאל עשידיי

 .רעבורח רשפא ןייד וצ טסרָאפ וד, -- *? רבח ,םײהַא ןרָאפ רימ, : טגערפ

 ןיהואוו וליפַא טינ רעבָא ןבָאװ רימ -- טרעפטנעעג טנאראמא טָאה -- םייה

 ןייג ןלעװ רימ .ןבילבעג טינ דירש ןייק וליפַא זיס לייוו ,ןעמוקוצקירוצ

 ."ךיז ןדייש וצ רָאנ ןיהַא

 טרעטשעצ טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ,רעגַאל ןופ קעװַא ןעמ זיא ןגרָאמ ףיוא

 סע ןלָאז "רענַאזיטרַאּפ עסייווש יד ידכ ,ןגעמרַאפ ןוא רעזייה יד טכַאנייב

 ,ןצונַאב טינ
 רעד .בַאטש םענופ ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעג זיא רעגַאל רעצנַאג רעד

 רעד וצ קעװַא זיא ןעמ .ןעייר יד ןופ טכיזרעביא ןַא טכַאמעג טָאה רידנַאמָאק

 -מורַא ןבָאה סָאװ ןרעייפ עקיױַאטש ןוא עסיורג ןופ טײלגַאב ,ןאמערק ערעזָא

 יד טימ ,ןעייר עשירעטילימ ןיא טרישרַאמ טָאה ןעמ .דלַאװ םעד טּפַאכעג

 .ףוס םוצ ןוא בייהנָא ןופ ןלײטּפָא עטנּפָאװַאב
 יד ןיא ןעוועג טינ רעבָא זיא -- טנַאראמא טקרעמַאב --- החמש ןייק,

 "אוואנ יד .םיבושי עשידיי עטקידיילעגסיוא ןפָארטעגנָא טָאה'מ לייוו ,ןעייר

 םעד ןעז טנעקעג ןבָאה ,טָאטש רעייז טכיירגרעד ןבָאה ייז ןעוו ,רעקדער

 ."ןברוח ןכעלקערש
 ןטימ ,דַארַאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ץַאלּפטּפױה ןפיוא ןטרָאד זיא ןגרָאמ ףיוא
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 -עטילימ .עשטשוּפ רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ רענַאזיטרַאּפ רעטנזיוט ןופ לײטנָא
 ךיוא זיא'ס .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ וטפיוא םעד טמירעג ןבָאה רעייטשרָאפ עשיר
 ,דַאירטָא סיקסלעב ןופ טכיזרעביא רעשירעטילימ רעטצעל רעד ןעמוקעגרָאפ
 ןופ רעדילגטימ עלַא ןוא ,עדער עצרוק ַא ןטלַאהעג טָאה יקסלעב היבוט
 .ןטַאקיפיטירעס"רענַאזיטרַאּפ ןעמוקַאב ןבָאה דַאירטָא

 ","ךלַאװ השרּפ' יד טקידנערַאפ ךיז טָאה -- טנַארַאמַא טסילש -- ױזַא;



 טנגעג רענליוו ןיא דנַאטשרעדיװ רעד
 טננענמוא ןוא קָאבולג ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיריי

 שטיװָאנַאנַאק .ל ןופ .נ.א רַאירטַא ןיא

 ןבָאה דנַאלסורסיו ןיא 1942 טפלעה רעטשרע רעד ןיא תוטיחש יד
 ,שטיוָאנַאמרעה ,וַאלסַארב ,ענזיצשװַאקרַאש ,ווַאניהלַאד ךיוא ןעמונעגמורַא
 -עיאוו רענליוו ןופ ,דנַאא ידָאי ,עססילּפ ,שטיבולַאה ,יקשול ,רָאימ ,עיורד
 -לעוו יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןיא ןפָאלטנַא ןַאד ןענייז ןדיי ליפ ,טפַאשדווװ
 ,רענַאזיטרַאּפ ןזייוו ןעמונעג ךיוא רעבָא ןיוש ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא .רעד

 זַא ,טניולעג טינ טָאה ןשטייד יד .ןשטייד יד טרעטשעג גונעג ןבָאה סָאװ
 וצ ןעמעלַא ןלױפַאב ןבָאה ייז ןוא דלַאװ ןיא ןרעגלַאװ ךיז ןלָאז ןדיי יד
 ,ןַאמרעדעל .ןדרָאמ טינ םענייק טעוו'מ זַא קידנרעכיזרַאפ ,קַאבולג ןייק ןעמוק

 ןיא םיחדינ יד ןכוז וצ ידכ ,םיחילש טקישעגסױרַא טָאה ,רעטסטלע-ןדיי רעד
 ַא ןרָאװעג זיא ָאטעג רעקָאבולג ,לג,ד.א ,סעטָאלב ,רעדלעפ ,רעדלעוו יד

 .ןדיי עקימורַא רַאפ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןימ
 ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה ליפ םגה ,"עיטסענמַא; רעד ןגעוו גנַאלק רעד

 -ָארָאװ ןופ ךיוא ןדיי קָאבולג ןייק ןגיוצעגוצ טָאה ,ןשטייד יד דצמ לציּפש
 םיטילּפ ךיוא ןענעז ןעמוקעג ,זדָארבדַאּפ ,ןַאיצנעװס ,עװענַאיפרַאּפ ,עוויַאפ
 -ַאיב ,ענדָארג ,קסירב ,ענווָאק ,קסניווד :יװ ,טעטש ערעסערג ןוא עטייוו ןופ
 ערעדנַא ,סיפ ענעלָאװשעג טימ ליפ --- שטיוָאנַארַאב ,שטיטַאימעס ,קָאטסיל

 ףיוא .ןסקָאװרַאפ ,טצרַאװשױַאפ ,ןסירעגּפָא עלַא ,ןליוק ןופ טעדנואוורַאפ

 -ָאק ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד ךיוא טכַארבעג ןשטייד יד ןבָאה ןרופ עשירעיוּפ

 ןופ ןדיי רַאפ טקנוּפ-למַאז ַא ןרָאװעג קַאבולג זיא ױזַא .טסַאהַאפ-יינ ןוא ןַאיז

 "רעביא טָאה דלַאװ ןיא רעיוּפ ןרַאפ קערש רעד ןוא רעגנוה רעד .םיבושי 2

 -- ןביירש קַאיַאר רעדירב יד יװ -- ןענייז רעקיטּפעקס יד ךיוא ןוא ןגיואוועג

 4,000 ןעװעג ןַאד ןענייז קָאבולג ןיא ."ןטסַאק ןשטייד ןיא קעװַא רעדיוו
 ,ןדיי

 ןכוז ןבױהעגנָא עכעלטנגוי סעּפורג עסיוועג ןבָאה 1942 גנילירפ ןיא

 יד ןביירש --- ,דלַאװ ןיא ןײגקעװַא ןוא רעוועג ךיז ןפַאשנייא ױזַא יו ןגעוו

 -יטרַאּפ עטשרע יד; לטיּפַאק םעניא קאיאר יבצ ןֹוא לאכימ ענעבילבעג"ןבעל

 -ַאב ךיז טָאה ,ןָאסלעכאי .ד ,דיי רעקשיצודַאה ַא :?"קָאבולג ןופ רענַאז

 -ַאװ ןופ ,עירעמרַאנַאשז רעשטייד רעד ןיא טעברַא ףיוא ןעמוקַאבנײרַא טימ

 -רענַאזיטרַאּפ םוצ ןקיש רעוועג סָאד טגעלפ רע .רעוועג טּפעלשעג טָאה רע ןענ
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 ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד רעטעּפש זיא ןוא (רעמענ-המקנ) "לעיטיטסמ, דַאירטָא
 | ,ןרַאדנַאשז

 סָאװ ,ןַאמדירפ .י ךיוא רעוועג טקישעגרעביא טָאה דַאירטָא ןבלעז םוצ
 רעוועג ןעמוקַאב ןוא רעפרעד רעביא ןרָאפמורַא ,רעיױּפ סלַא ןוטעגנָא ,טגעלפ
 דַאירטָא םעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןײלַא רע טָאה 1942 טסברַאה ןיא .ןטרָאד
 רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןזיב ,ןפמַאק יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןוא
 יד ןגרָאזַאב ןיא ןטסנידרַאפ טַאהעג טָאה םעדייא סנוקרעב השמ ךיוא .ײמרַא
 רע סָאװ ,ןרעװלָאװער ,ןטַאנַארג ,ןסקיב עטפיוקעגפיוא טימ רענַאזיטרַאּפ
 ,ןבעל ןטימ טלָאצַאב םעד רַאפ טָאה רע .ייז וצ ןקישרעביא דלַאװ ןופ טגעלפ
 ,ןשטייד ןגעק ןדיי ןופ המקנ רעלעודיווידניא ןופ ןלַאפ ךיוא ןַאד ןעוועג

 ענייז ןיא טלייצרעד ,שטיטַאימעס ןופ טילּפ ,יחמק .ה רענַאזיטרַאּפ רעד
 ןוא רעדיילק יד וצ ןעמענ רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,ןעגנַאלק ןגעוו (:??תונורכיז
 עקָאבולג ןיא םיטילּפ טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה יחמק ,ןדיי וליפַא ןסיש ןוא ןפָאװ
 -ץעטייל ןשיטעװָאס .וועג םעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןוקרעב רעדירב יד טימ ןוא
 ןטרָאד ."ענילַאמ; ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעלדיווש עקלומ טנַאנ

 רעד ןיא ,עּפורג יד .גנוטַארַאב עשידרערעטנוא עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא
 -ַאב טָאה ןעמ ואוו ,ענילַאמ ענעגייא ןַא טיובעגסיוא טָאה ,ןַאמ 21 ןופ לָאצ

 -עג ןשטייד םייב טעברַאעג טָאה סָאװ רעטאילאמ עקמולש .רעוועג ןטלַאה
 ,ןדיי וצ ןפיוקרַאפ ,ןטרָאּפסַאּפ עקנַאלב ןענעבנגסױרַא טגעלפ ,רַאסימָאק-סטיב
 דלָאג ןוא טלעג רַאפ ןוא ןטרָאּפסַאּפ עשיאיוג ןלעטשסיוא ךיז רַאפ ןגעלפ סָאװ
 סע ןעוו ,דלַאװ ןיא ןייג ןעמונעג טָאה טנגוי יד .םירעיוּפ ייב רעוועג טפיוקעג
 -יַאר יד ןלייצרעד --- ,ןַאמרעדעל ןטסטלע-ןדיי ןופ ןיז יד קעװַא ךיוא ןענעז
 יז ןוא ,םיחילש ןופ ףליה רעד טימ ייז ןרעקמוא ןזיוװַאב רע טָאה --- סקַא
 -ָאק-סטיבעג רעיינ רעד .הדעו םע ינפב ץימש טימ זיולב ןעמוקנּפָא ןענייז
 ,רַאבַאכ ןעמונעג ןוא ןקידרעירפ ןרַאפ רעדלימ ןעוועג זיא סָאװ ,רַאסימ
 ץצנַאג ַא .ָאטעג עצנַאג סָאד ךיוא ןדייל טעװ רעטעּפש זַא ,טנרָאװעג טָאה
 תעב קינייועניא ןופ םיוצ םורַא ןעגנַאגעגמורַא ןדיי םעדכָאנ ןענייז טכַאנ
 שיטעמרעה ןרָאװעג ,ָאזלַא ,זיא ָאטעג סָאד .ןסיורד ןופ טיהעג ןבָא'ה ןשטייד
 | ,ןסָאלשענּפָא

 ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענייז סע ןעמעוו וצ ,ץ"כ ברה זַא ,טלייצרעד יחמק
 טשטנעבעג ןוא ןיחמק ןפורעגניירַא טָאה ,טייקיטעט רעשידרערעטנוא ןגעוו
 טימ ןעמַאזוצ ,ןעמוקעגמוא רע זיא םעדכָאנ געט 5 .טעברַא ןייז רַאפ םיא
 סיחמק ןופ ,1942 ילוי ןט19 םעד ןופ הטיחש רעד תעב ,ןדיי 2,500 ךָאנ
 םוצ טלעטשעגוצ טינ ךיז ןבָאה ייז לייו ,ןטילעג טינ רענייק טָאה עּפורג
 | ,ץַאלּפ ןטרעדָאפעג

 ,הטיחש רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא קָאבולג ןופ סױרַא זיא עּפורג עטשרע יד
 זיא סָאװ ,?דלַאװ ןופ בייל רעד; ,טַאלב עקשטיא ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ
 -וװעיַאּפַאשט ןיא (רעריּפשסיױא) "עקדעװזַארא רעד ןופ ףעש ןרָאװעג ךָאנרעד
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 יד ץָארט, ,דנַאא עיסַאכ לדיימ רענסיד ַא ,ָאריּפַאש עקרָאב ךיוא ,דַאירטָא

 ןיא קָאבולג ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןּפורג עשידיי עקינייא ןבָאה ,תונכס עסיורג
 ןוא הרובג עטצענערגַאבמוא ןנָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה םעד וצ .ןיירַא דלַאװ
 טָארדעג טָאה ָאטעג ןצוחמ ךיוא לייוו סקַאיַאר יד ןקרעמַאב --- ,"טייקשידלעה
 ,םירעיוּפ עקימורַא ןוא ןשטייד יד ןופ הנכס ַא

 ,ײצילָאּפ טימ סױטשנעמַאזוצ ַא טַאהעג עּפורג יד טָאה ילוי ןטס27 םעד

 רענייא .ןַאמ 6 ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז ,ןביירטרַאפ וצ ןעגנולעג יז זיא'ס רעבָא
 ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא ייז ןופ

 -עג ןבָאה ייז ואוו ,דלַאװ רעיקשול ןיא ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ עזַאב יד

 "מעק ןעמוקַאבסױרַא וצ לָאמ ייווצ וואורּפ רעד .רעוועג טימ ןדיי 2 ךָאנ ןפָארט
 טלייצרעד ןטרָאד ןַאד טָאה ןעמ .ןעגנולעג טינ זיא ָאטעג רעקָאבולג ןופ רעפ

 "טיה ןופ ווירב םענרעזייא; ןַא סעּפע ןגעוו ,רַאסימָאק-סטיבעג ןופ ןעמָאנ ןיא
 ,ןביילב רעטייוו טעװ ָאטעג סָאד זַא ,"ןרעל

 ךרוד ייז ןבָאה ,ןשטייד 16 טימ סױטשנעמַאזוצ ַא תעב ילוי ןטס21 םעד
 2 ,ןפָאלטנַא עקירעביא יד ןוא ןלַאפעג ןענעז 6 זַא ,םעד וצ טכַארבעג קירט ַא
 ןלַאפעג ןענייז ןפמַאק עקידרעטייוו יד ןיא .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז ןדיי
 ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד .רענילזלוק םייח ןוא רעטַאילַאמ .ש ,רעלדיווש

 -ַאב ַא ,"דיַאג; רעייז ,ןטַאדלָאס 200-250 טימ סעװַאלבָא ייֵז ףיוא ןכַאמ
 יד ןּױיפ רעבָא טגעלפ ,יקסוועשיזדַאר רעטכעװ-דלַאװ רעשיליוּפ רעטנַאק

 טרעוו עגַאל יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ןדיי יד .גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןשטייד
 -ַאזיטרַאּפ .יד ןכיירגרעד רעלעגש ידכ ,ןּפורג 2 ףיוא טלייטעצ ךיז ןוא רעגרע
 דַאירטָא סווָאלמַאק ןיא ןײרַא רעטעּפש זיא ןַאמ 11 ןופ עּפורג סיחמק ,רענ
 -ווָאזָארָאמ,/ .נ.א רעלוּפָאּפ ,עדַאגירב סווָאזָארָאמ רעטעּפש ,סווָאקינדורּפ ןופ

 ןיא ןבָאה ןוא עּפורג-עיסרעוויד ַא ןיא ןיירַא ןענייז ןוקרעב .נ ןוא רע ."סעצ

 ףיוא; ,ןטקַא-שזַאטָאבַאס 24 ןריפכרוד ןיא טקילײטַאב ךיז רָאי 2 ןופ ךשמ
 4 זיא רע .."ןשטייד עטעגרהרעד 82 ןרָאװעג ןבירשרַאפ ןענייז ןובשח ןיימ

 ,טסנרע ץנַאג לָאמ ןייא ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג לָאמ
 תעב טעװעטַארעגסױרַא םיסינ עסיורג טימ ךיז טָאה קַאיַאר לאכימ

 טסוגיוא ןטס20 םעד ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעכעלקערש ,רעקיטליגדנע רעד

 ןיא ןכיירגרעד וצ גנורעדנַאװ רעגנַאל ַא ךָאנ ןעגנולעג זיא ןקַאיַאר ,3

 ףיוא ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא ןטרָאד ןענייז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ וצ ינוסימ ףרָאד

 טָאה ןוא טײלסדנַאל ךָאנ ןענופעג ןטרָאד טָאה רע .עװקסָאמ ןופ ןענַאלּפָארע

 יד ייב סיוא ןענעכער עדייב ייז .יבצ רעדורב ןייז טימ טקיניײארַאפ ךךיז

 ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקָאבולג ייר ַא ןעמענ

 ןדיי 200 ַא קעװַא ןענייז קָאבולג ןופ ,סעיצַארעּפָא

 ?וָארָאװאוס; עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ָאקנעשטמַאכ גירבמָאק רעד

 -?שטיָאנַאגַאקק ןשידיי םעד טריזינַאגרָא קָאבולג ןופ ענעּפָאלטנַא יד ןופ טָאה
 .ענזישטשוואקראש ןופ וװָאשטניּפ דוד טימ שארב ,דַאירטָא
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 ןופ ךיוא ןדיי ענעּפָאלטנַא ןיירַא ןענייז דַאירטָא-?שטיװָאנַאגַאק, ןיא
 ףיוא טרעגלַאװעג רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ .דנַאא ענזישטשוװַאקרַאש ,רָאימ ,עיורד
 -טָא ןופ רידנַאמָאק ,טנגעג רענליוו ןופ ןָאיַאר ןקיזָאד ןופ סעטָאלב-ךַאמ יד
 ןבָאה ,עיורד ןופ ןיסומ המלש רעמיצ המלש רַאסימָאק ,וָאשטניּפ דוד דַאיר
 רעד ןיא דַאירטָא ןשידיי ןקיזָאד םעד ןריזינַאגרָא םייב טנכייצעגסיוא ךיז

 ללכב טָאה סָאו .ָאקנעשטמַאכ רָאיַאמ ןופ עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ
 | ,ןדיי וצ גנואיצַאב עטוג ַא ןזיװעגסױרַא

 עיורד ןוא ענזיצשװָאקרַאש ןיא דנַאטשרעדיװ
 "עג ןבירטרַאפ 1942 ףוס ןענייז ענזיצשוואקרַאש לטעטש ןופ ָאטעג ןיא

 ,טסָאהָאפ יװָאנ ,שטיווָאנאמרעה יו ,םיבושי עקימורַא ןופ ןדיי ךיוא ןרָאװ
 ,עּפורג עשידרערעטנוא ןַא טריזינַאגרָא ךיוא ךיז טָאה ןטרָאד .דנַא.א ידָאי

 ךיז טָאה סָאװ ,,דנַאא רעמיצ המלש ,ךילרע םייח .וָאשטניּפ דוד טימ שארב
 -רַאפ-טָארד יד רַאפ ךַאו ןטלאהעג ךיוא ןוא רעוועג לסיב ַא ןפַאשעגנייַא

 רעדנעָארד רעד ןופ רַאפעג רעד רַאפ ןענערָאװ וצ סנטיײצַאב ידכ ,ןעגנומיוצ
 ,עיצַאדיוװקיל

 םעד :?=ךילרע .ח טלייצרעד ענזיצשוואקרַאש ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו
 ןָא ןבייה ןטנַאיצילָאּפ זַא ,טקרעמַאב טָאה ךַאװו יד ןעוו ,1943 ינוי ןט8
 1800 יד ןופ דיי יד טרימרַאלַא ןעמ טָאה ,ָאטעג סָאד ןעלגנירמורַא
 ךיז ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .טנזיוט ןפָאלטנַא ןענייז ,ָאטעג ןופ רעניואוונייא
 בור'ס ,ענעבילבעגרעביא יד טעדרָאמעגסיוא ןוא ָאטעג ןיא ןסירעגניײרַא
 טקינײּפרַאפ ןוא טּפַאכעג 200 ןענייז ענעּפָאלטנַא יד ןופ ,עקנַארק ןוא םינקז
 ןיא טעקנַאלבעגמורַא עקירעגנוה ןבָאה עקירעביא יד .םירעיױוּפ ךרוד ןרָאװעג
 / ,רעדלעוו יד

 ,קָאבולג ןיא רַאסימָאק-סטיבעג ןשטייד ןופ רעטערטרַאפ ,יקציווטיוו ןעוו
 500 ןענייז ,ָאטעג רעקָאבולג ןיא קירוצ ןעמוקניײרַא ןדיי יד טביולרעד טָאה
 טסוגיױא ןופ "הטיחש רעסיורג, רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ןוא ןיהַא קעוװַא
 ןוא ָאטעג ןופ ןפױלטנַא ןעגנולעג ןַאד זיא סָאװ ,ןדיי 200 יד ןשיווצ ,3
 ןופ ערעדנַא ןוא וואשטניפ דוד ןעוועג ךיוא זיא ,רענַאזיטרַאּפ ןָא ךיז ןסילשנָא
 ןטימ טריפעגנָא רעטעּפש סע טָאה וואשטניפ .טנגוי רענזיצשוואקראש רעד
 .שטיוָאנַאגַאק .מ .ל ןופ .ג.א דַאירטָא ןשידיי

 -רעד ךיוא טרעװ ,עיורד ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןגעוו
 רעד ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי רעיורד יד ןעװ ::?"ילבש סקנּפא ןיא טלייצ
 ַא ןפַאשעג ייז ןבָאה טנגעגמוא ןיא ןדיי ןופ םוקמוא ןגעוו תועידי עדנרעטיש
 יד ןעוו .קירב ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןכַאװ טלעטשעגקעװַא ןוא ץוש
 ןדיי יד ןבָאה ,קירב רעד וצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז ןבָאה םיניילת יצַאנ
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 ןוא ,רעסַאװ ןיא קירב יד טיהעג טָאה סָאװ ,ןַאמכַאװ םעד ןפרָאװעגנײרַא
 יד געװו םעד םורַא יױזַא קידנלעטשרַאֿפ ,ןדנוצעגרעטנוא קירב יד
 רעד תעב ןוא ָאטעג םעד ןדנוצעגרעטנוא ךיוא ןבָאה ןדיי יד ,ןענישַאמ עשטייד
 ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו ךיוא טנָאמרעד "ילבש סקנּפש ,ןפָאלטנַא המוהמ
 | .ַאידָאק ןוא ענזיצשװַאקרַאש ךעלטעטש יד

 ןופ ןפָאלטנַא זיא ,עיורד ןיא עלוש רעשידיי רעד ןופ רערעל .וועג ,ןיסומ
 80-70 ןופ עּפורג ַא טימ ןעמַאזצ ,1942 ילוי ןיא הטיחש רעד תעב לטעטש

 ןלַאפעג רעטעּפש זיא ןוא טייקשידלעה ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןַאמ
 ,"דַאירטָא-שטיווָאנַאגַאק,, ןֹופ ןעייר יד ןיא

 -עג טָאה עדַאגירב-וװארָאװס; רעד ןופ אקנעשטמַאכ ?גירבמָאק, רעד

 טקישעג טָאה וװָאשטניּפ ןוא ָאטעג רעקָאבולג ןופ ןדיי יד ןעיירפַאב טלָאװ
 -טנַא ןוא דנַאטשּפױא םוצ טנגוי יד ןטיירגוצוצ ידכ םיחילש 2 ָאטעג ןיא
 ,טלייצרעד ןוא עכעלטנגוי 20 קירוצ ךיז טימ טכַארבעג טָאה חילש ןייא ,ןפיול
 ןעמענ רעבָא ףרַאד סע ,רעוװעג טימ 200 ךָאנ ָאד ןענייז קָאבולג ןיא זַא

 -רַאפ זיא חילש רעטייווצ רעד .ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא םעד ןטיירגוצ טייצ
 יז ןעוו ,קינייװעניא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ןפלעה וצ ידכ ,ָאטעג ןיא ןבילב
 ענזיצשוועלורק ןיא ןשטייד יד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ .ןסיורד ןופ ןריקַאטַא ןלעוו
 -רַאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא קָאבולג ןיא ךיוא הנכס יד טריּפשרעד רעבָא יז ןבָאה

 רעוועג טימ רעבָא זיא טנגוי לייט ַא .ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ ףוס םעד ןרעלענש
 ,סקַאיַאר יד ןלייצרעד -- ףליה סָאקנעשטמַאכ טימ ,דלַאװ ןיא קעװַא טנַאה ןיא

 ףדיי ןרָאװעג טעװעטַארעג רעטעּפש ךיוא ןענייז ---

 קָאבולג ןיא דנַאטשרעדיװ

 סוָאנָאאדאר זַא ,טלייצרעד רעטעּפש טָאה קָאבולג ןופ ןוָארב עזיל

 ,ענזיצשוועלורק ןוא ץישקָאד ךעלטעטש יד טריקַאטַא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 ,קידנבָאה ארומ .ןענַאטשעגוצ יז וצ ןענייז ןדי ליפ ןענַאװ ןופ

 ןשטייד יד ןבָאה ,קָאבולג ןיא ךיוא ןרזחרעביא טינ ךיז לָאז עבלעז סָאד זַא

 ןעלמַאזפיונעצ ,דנָאלב לדוי ,טַאר-נדיי ןֹופ רעציזרָאפ-עציוו םעד טנדרָארַאפ

 ןייק ןטסכעלנײשרַאװמַא) ןילבול ןייק עיצַאטרָאּפעד רַאפ טשרמולכ ,ןעמעלַא

 ןײרַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,ןדלָאמעג טינ ךיז ןבָאה ןדיי יד .(קענאדיימ
 טימ ןרָאװעג ןפרָאװַאב ייז ןענייז ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל 1943 טסוגױא ןיא

 -רעד ןבָאה ןשטייד .טייל-ס.ס עטעגרהרעד ןעזעג טָאה ןוָארב .ןטַאנַארג

 ןבָאה ןדיי יד .רעטסנעפ עדעי ןיא ןטַאנַארג ןפרָאװעג ןוא זיוה עדעי טרעבָא

 ןַאד ןענייז סע .ָאטעג ןופ ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא רעזייה יד ןדנוצעגרעטנוא

 .ןרעטלע סנוַארב ןעמוקעגמוא ךיוא
 ןעוו ,ָאטעג ןופ סױרַא ןענייז ,רעדורב ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןײלַא ןוָארב יד
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 וצ ,דלַאװ ןיא קעװַא ןענייז ייז .טנערבעגסיוא טָאה םיא םורַא ןאקרָאפ רעד
 111,רענַאזיטרַאּפ

 טָאה ןוא רעוועג ןגירק וצ ןזיוװַאב טָאה דַאירטָא-?שטיװָאנַאגַאקק רעד
 טָאה דַאירטָא רעד ,ןשטייד ףיוא ןוא ײצילָאּפ רעד ףיוא ןלַאפנָא טריפעגכרוד
 2 ,גנַאל טינ טריטסיזקע

 לטעטש סָאד ןעמונרַאפ ןַאמ 20 ןופ עּפורג סיחמק טָאה 1943 רעמוז ןיא
 ןבָאה לקניוו ַא ןיא .ןפָאלעצ ךיז ןענייז ןשטייד ןוא ןטנַאיצילָאּפ 20 יד .יקשול
 רעטנָאמרעד רעד ןעמעוו ָאטעג רענילבול ןופ ןדיי ןזייװַאב טריפעג יז ןקַאילָאּפ
 רעד ףױא טפמעקעג ןסור 32,000 טימ טָאה סָאװ ,וָאנַאידָאר קינוװָאקלָאּפ
 -עגרעביא טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ רעבירַא רעטעּפש זיא ןוא ,טייז רעשטייד
 ןופ ןעמונעגסױרַא רעירפ ייז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,רקפה ףיוא טזָאל
 ,טיילכַאפ סלַא ,ָאטעג רענילבול

 סָאװ ,ןשטייד 150"200 יד ןלַאפַאב רעטעּפש זיא ווָאנַאידָאר רעבלעזרעד
 ןוחצינ ןכָאנ .לת ַא ייז ןופ טכַאמעג ןוא ענזיצשוועלורק ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז
 ןעמונעגניירַא ןוא רעדלעוו יד ןיא ןגיוצעגקירוצ סעצווָאנָאידָאר יד ךיז ןבָאה
 ,רענַאזיטרַאּפ רעקָאבולג ךיוא רעטנורעד ,ןדיי רענזיצשוועלורק

 ןופ טירטקירוצ ןתעב ,וָאנַאידַאר .קלוּפ זיא טלייצרעד שטיוװָאנַאגַאק יו
 ךיז ןוא 1941 ינוי ןיא גנולגנירמורַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ,ײמרַא רעטיור רעד
 טימ ןעמַאזוצ ,קסנימ רעטנוא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןבעגעגרעביא קיליוויירפ
 ןוא עיזיויד יד טױרטעגנָא םיא ןבָאה ןשטייד יד .עיזיוויד רעצנַאג רעד
 ןענָאזינרַאג ענייז טלעטשוצ ןַאד טָאה רע .לַארענעג ןופ גנַאר םעד ןבעגעג
 וװָאניהלאד ,קָאבולג ,ץישקָאד ,ןָאיַאר רענשטעדָאלַאמ ןופ ךעלטעטש יד ןיא
 עסיורג ייז טפַאשרַאפ ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןפירגעגנָא ןטרָאד ןופ ןוא ,,דנַאא
 -ירב-רענַאזיטרַאּפ יד ןפיירגנָא טלָאװעג ךיוא טָאה ווָאנָאידַאר .ןטסולרַאפ
 ןא וליפַא טַאהעג אלעס עיָאקילעװ ייב טָאה סָאװ ,ןקַאינזעלעשז ןופ עדַאג
 -רעבירַא ליוו רע זַא ,ןקַאינזעלעשז ןדלָאמעג םיצולּפ רעבָא טָאה רע .םָארדָארע
 -רַאפ ַא ךָאנ .ןשטייד יד ןגעק ייז טימ ןפמעק ןוא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןייג
 ,יאנתב ,ןעוועג םיכסמ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,עװקסָאמ טימ גנוקידנעטש
 וװָאניהלָאד ,ץישקָאד ןיא ןענָאזינראג עשטייד יד ןריקַאטַא לָאז וָאנָאידָאר זַא
 ןעמונעגנָא ווָאנָאידָאר זיא ,גנורעדָאפ יד ןריפסיוא ןכָאנ ,ענזיצשוועלורק ןוא
 : ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןרָאװעג

 וװָאנָאידַאר ."סעצווָאסאלװא ייז ןגעק ןפרָאװעג ןַאד ןבָאה ןשטייד יד
 רעד ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ןַאד ,גנואיירפַאב רעד רַאפ ןכָאװ 6 ןלַאפעג זיא
 ,גנסקַאינשזעלעשז רעריפ-רענַאזיטרַאּפ

 רעבירַא ,ןעוועג זיא יחמק ואוו ,רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז 1944 גנַאּפנָא ןופ
 -ימעסיטנַא ןעזעג ןַאד ןבָאה ייז .קסנימ ןוא שטיוװָאנַארַאב ןשיוצ טנגעג ַא ןיא
 םעד בילוצ זיא סע .רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס עקיטרָאד יד ןשיווצ ךיוא םזיט
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 ןעוועג זיא/ סָאװ ,וָאלמָאק רידנַאמָאק רַאפ טכירעג ַא וצ לָאמַא ןעמוקעג
 | ,"ןדיי וצ ךעלדניירפ

 ןעמַאװצ ענסיד ןופ חקל עקמָאש דיי רעד ןלַאפעג רעטעּפש זיא סע ןעוו
 רעייז וצ ןרָאפטימ ןיחמק ןסייהעג ווָאלמָאק טָאה ,רענַאזיטרַאּפ 4 ךָאנ טימ
 ,"ןגָאװ ןופ ןפרַאוװּפָארַא ןדיי םעד ךָאנ ןענעק ייזש לייוו ,הרובק רענײמעגלַא

 א
 לא 8

 לקיטרַא ןייז ןיא טלייצרעד ָאגַאקיש ןופ ןיגעב המלש ברה טָאה גירק ןכָאנ |
 לאכימ ,רענַאזיטרַאּפ רעקָאבולג ןופ ןעמוקַאב טָאה רע זַא ,*קָאבולג ןברוח;

 םירוחב ,רענַאזיטרַאּפ רעקָאבולג ןופ ןעמענ 187 טימ המישר ַא ,יקסנעזדא

 רעד ןיא ןעמוקעגקירוצ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא
 -יטרַאּפ ךיוא | םורַא המישר יד טמענ ,ךעלנײשרַאװ א""קָאבולג רעבורח

 .קָאבולג םורַא ןופ רענַאז

 קָאדָארָאה ףיוא סעקַאטַא-רענַאזימרַאּפ

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטױַאּפ עשידיי יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול

 -כרוד עטצעל יד ןבָאה ,ןעגנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ עניײמעגלַא ןיא טקילײט
 ליִצ ןטימ ,סָאטעג ןעוועג ןענייז סע ואוו ךעלטעטש ףיוא סעקַאטַא טריפעג

 ןוא רעשרעה עשטייד יד ןפָארטשַאב וצ ןוא ןדיי יד ןטרָאד ןופ ןעמענוצסױרַא

 ,רעפלעהטימ ערעייז

 ןיא ענסַארק ןבעל קָא דָא ר ָא ה  לטעטש ןפיוא עקַאטַא ןימ ַאזַא ןגעוו

 11?ןָאסריאמ השמ טלייצרעד ,טנגעג רענליוו

 ,(עיָאנסַארק) ענסַארק לטעטש ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןיילַא ןָאסריאמ

 דָאלָאװ ןיא תוטיחש יד ןופ ענעבילבעגנבעל טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע ואוו

 ןיא ייז ןופ טפלעה -- ןדיי 8,000 ה"ס --- קָאדָארָאה ןוא ןודאר ,עיוויא ,ןישז

 יז רעביא טנַאדנעמָאק .רעגַאל-סטעברַא ןַא ןיא טפלעה עטייווצ יד ןוא ָאטעג

 ןבָאה ענסַארק ןיא ןדיי יד .ידנוק ןַאמ-ָאּפַאטשעג רעד ןעוועג זיא ןעמעלַא

 ךיוא יו ,עיצינומַא ןדָאלפיױא ןוא ןדָאלסיױא םייב ןדַאלקס-רעוועג ןיא טעברַאעג

 .ןטעברַא ערעווש ערעדנַא ייב ןוא עיניליןַאבנזיא רעד ףיוא ,ןעיירעגעז זיא

 ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ תורושב-בויא יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו

 טָאה'מ סָאװ רעוועג ןעלמַאז ןעמונעג ָאטעג ןיא עכעלטנעגוי טייהרעמ יד טָאה

 שארב ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ןעצ עטשרע יד .סעדַאלקס יד ןופ טעבנגעג

 עּפורג יד .סקעז ךָאנ ןעמוקעגוצ ייז וצ ןענייז רעטעּפש .,ןַאמרעטלע ןנח טימ

 ,וָאנַאבירג רידנַאמָאק-רענַאזיטרַאּפ ןטעדנואוורַאפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה

 "ירב ןייז ןענַאטשעג זיא סע ואוו דלַאװ םעניא טריפעגרעבירַא םיא טָאה ןוא

 .קָאדָארָאה ףיוא ןייג וצ רידנַאמָאק םעד טדערעגוצ ייז ןבָאה רעטעּפש .עדַאג

 טריקַאטַא ,1942 טסברַאה ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא קָאדָארָאה ףיוא עקַאטַא יד

 .העש 8 טרעיודעג טָאה עקַאטַא יד .ןַאמ 300 ןופ ליײטּפָא ןַא טָאה לטעטש סָאד
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 -רַאפ ןוא ענעלַאפעג יד קידנעמענטימ ,ןעיצקירוצ ךיז טזומעג רעבָא ןבָאה ייז
 ,ןדיי ענעלַאפעג ייווצ רעטנורַאד ,עטעדנואוו

 ןופ ָאטעג ןיא ןייג וצ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב ןַאד טָאה ןַאמרעטלע
 ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןַאמ 30 ַא טריפעגסױרַא טָאה רע ןענַאװ ןופ ,ענסַארק
 "ייו טָאה עיצַאזינַאגרָא עמייהעג ַא ,"ענעברָאטשעג ,, סלַא טנכייצרַאפ ָאטעג
 -עג טָאה טַארנדוי רעד .ןשטנעמ ןוא רעוועג דלַאװ ןיא טריפעגרעבירַא רעט
 -נײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ןטנַאיצילָאּפ 2 טקישעג ןוא טעברַא רעד ןרעטש טלָאװ
 ,ןבירטרַאפ ןוא ןגָאלשעצ ןדייב ייז טָאה'מ .רעייש ןעמייהעג ןיא ןכָארבעג

 קָאדָארָאה ןריקַאטַא ןגָאלשעגרָאפ רעדיוװ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 ןיא ,עדַאגירב-װָאלַאקשט עצנַאג יד זיא 1942 ןופ טכַאנירַאונַאי ַא ןיא ןוא
 -רַאפ יד ןטינשעגרעביא טָאה'מ ,לטעטש ןפיוא קעװַא 2,000 ןופ לָאצ רעד
 סָאד טלגנירעגמורַא ןוא סנטסָאּפ-רעיױל טלעטשעג ,ןכַאװ יד טימ ןעגנודניב
 ,לטעטש

 -ָאּפ ןפיוא עבמָאב ַא ןפרָאװעג ןוא רעטשרע רעד ןײֹרַא זיא ןַאמרעטלע
 ןבָאה ןשטייד יד ןוא ײצילָאּפ יד .המוהמ ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס ,טמַא-ייציל
 ,סנטסָאּפ-רעיול יד ףיוא ךיז קידנסױטשנָא ,לטעטש - ןופ ןפיול וצ ןבױהעגנָא
 יד ,ןדיי ייווצ ןלַאפעג ךיוא ןענייז'ס .ןטסולרַאפ עסיורג ןטילעג ייז ןבָאה
 ןוא ןכַאז עקיטיונ ערעדנַא ןוא דרעפ ,תומהב טריפעגסױרַא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ
 ןעמ טָאה טיילכַאפ עשידיי ענענופעג 12 .רעזייה עכעלטע ןדנוצעגרעטנוא
 ךיז טָאה'מ יוװ .טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ,דלַאװ ןיא ןײגסױרַא .טגיילעגרָאפ
 שטיװָאקשָאדַאר ןייק ןרָאװעג טריפעגסיורַא ייז ןענייז ,טסואוורעד רעטעּפש
 | . ,רעטעּפש געט 2 הטיחש רעסיורג רעד תעב ןעמוקעגמוא ןוא

 ןדיי יד ףיוא המיא עסיורג ַא ןפרָאװעג טָאה הטיחש רעד ןגעו העידי יד
 -עגרָאפ ןָאסריאמ טָאה (1942 ץרעמ) ג"שת םירוּפ רַאפ גָאט ַא .ענסַארק ןיא
 ןיא ןײגוצסױרַא קָאדָארָאה ןופ רעפלעג החּפשמ רעד ןוא החּפשמ ןייז ןגָאלש
 -עגנייא םיא רעױּפ ַא טָאה טנוװָא ןיא .,טגָאזעגּפָא רעבָא .ךיז טָאה'מ .דלַאװ
 רע זיא ןַאד .טעברַא רעד וצ קעװַא רע זיא גָאטרַאפ .ןטעברַא ןעמוק וצ ןדָאל
 ,קירוצ ןפיול טלָאװעג טָאה רע .טלגנירעגמורַא זיא ָאטעג סָאד זַא ןעגנַאגרעד
 ,קָאדָארָאה ןייק ןייג טזָאלעג ךיז ןָאסריאמ טָאה ,רעיוּפ ַא סלַא ןָאטעגרעביא
 -כרוד .הטיחש רעד ןגעוו טסואוורעד רעיוּפ ַא ןופ ךיז רע טָאה סגעוורעטנוא
 -נוצירּפשנייא-סופיט ןכַאמ טיינ'מ זַא דיירסיוא ןרעטנוא ענסַארק ןיא טריפעג
 -טנַא ןענייז 8 זיולב .ענסַארק ןופ ןדיי 8,000 יד ןעמוקעגמוא ןענייז ױזַא .ןעג

 ,ןפָאל
 "מָא .רענַאזיטרַאּפ סיקצירַאטס ןופ ןדיי ןעצ ןפָארטעג טָאה ןָאסריאמ

 ןענייז רידנַאמָאק ריא ןופ המכסה רעד טימ .ריא ןיא ןיירַא זיא ןוא גנולייט
 ןסָאשרעד .טָאה ןיוװָאגָאר רענזַאיטרַאּפ רעד ןוא קָאדָארָאה ןיא קעװַא ייז
 םענעטלַאהַאב ַא ןופ ףליה רעד טימ .ַאכָאדורפ טּפױה-טָאטש ןטּפשמרַאפ םעד
 טימ סנגָאװ 5 טריפעגסיורַא ךיוא ייז ןבָאה טַאדלָאס ןשיטעווָאס םענעזעוועג
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 ןײרַא זיא סור רעד ךיוא .ןגעמרַאפ עשידיי ןשטייד יד ךרוד ןטביורעגוצ
 ,דַאירטָא ןיא

 -ַאטס טָאה דַאירטָא רעד ואוו יישרעּפ ןבעל דלַאװ ןיא קידנעמוקקירוצ = |
 -עג ןבָאה עלַא .,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עטנַאקַאב ןענופעג ייז ןבָאה ,טרינָאיצ
 ,אנוש םעד ןָא המקנ ןופ ליפעג טימ טנערב

 ,טסניד-ריּפשסיױא ןופ טּפױה סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןַאמרעטלע ןנח
 טָאה'מ ןוא ןדיי וצ סטכעלש טוט סע רעוו ןוא ואוו ,ןעוועג שרודו רקוח טָאה רע
 ןייז רַאפ טמיטשַאב ןבָאה ןשטייד יד .רעדרעמ יד טימ טנכערענּפָא ךיז דלַאב
 ,קרַאמ טנזיױט 20 ּפָאק

 -ַאב ןוא ןקירב ןסירעגפיוא ,ןסלער ןסירעגרעביא ךיוא טָאה ןַאמרעטלע

 ןוא ןיוװָאגַאר רעדירב 2 יד ןעוועג ןענייז'ס ואוו עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןענ
 עסירג ַא ןעמונעגרעטנוא 1943 טסוגיױא ןיא ןבָאה ןשטייד יד .יקסדיל
 -יטרַאּפ יד .?סעצווָאסַאלװ, ןוא רעטכעוו-דלַאװ ןופ ףליה רעד טימ ,עװַאלבָא
 ןענייז ייברעד - ,ץַאלּפ ןרעכיז רעמ ַא וצ געוו ַא ןכָארבעגכרוד ךיז ןבָאה רענַאז
 ,ןדיי 6 רעטנורעד ,ןַאמ 20 ןלַאפעג

 ,קָאדָארָאה ףיוא עקַאטַא עיינ ַא טכַאמעג רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה 1943 ףּוס
 ןטימ ןזָאלעגקעװַא עקירעביא סָאד ןוא עטסקיטיונ סָאד ךיז רַאפ ןעמונעגוצ

 .רעייפ
 עסיורג ַא ןביוהעגנָא טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו ,1944 ץרעמ ןיא

 טננעגמוא ןיא טנגוי עשיסורסייוו יד טריזיליבָאמ ןשטייד יד ןבָאה ,עוויסנעפָא

 ןַאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .רענַאזיטרַאּפ יד ףיוא עװַאלבַא עיינ ַא ןכַאמ וצ ידכ
 800 ייב .ךיז רפ טנגוי יד ןריזיליבָאמ ןוא ןייז וצ םידקמ ךיז לעּפַאב ַא ןעמוקַאב
 2 ןיא טלייטעצ ןעוועג ןענייז ייז ,לעפַאב םעד ןריפסיוא סױרַא ןענייז ןַאמ
 ,טכַאלש ַא וצ ןעמוקעג זיא סע .ןַאמלדיײא בקעי דיי ןטימ שארב ענייא .ןּפורג

 טרעיודעג טָאה טכַאלש יד .טייקשידלעה סיורג ןזיװַאב טָאה ןַאמלעדיײא ואוו

 ןוא םיגורה 50 קידנזָאלרעביא ,ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה ןשטייד יד ןוא העש 6

 "עג ןוא הרובג סנַאמלעדײא טביולעג טָאה ךידנַאמָאק רעד .עיצינומַא ליפ

 ךייא רַאפ :טעז ןוא טקוק רעבָא .םינדחּפ ןענייז ןדיי זַא טגָאז'מ, :טגָאז

 וצ יו ךיז טנרעל םיא ןופ ,דיי ַא ,ןַאמלעדיײא בקעי דלעה רעסיורג רעד טייטש

 "ףפמעק
 -נָאשַאב זיא ,טייקשידלעה רעמ ךָאנ ןזיװַאב רעטעּפש טָאה ןַאמלעדיײא

 ,גנַאר ןייז ןיא טריסנַאװַא טָאה ןוא גנונעכייצסיוא ןַא טימ ןרָאװעג ןעק

 ןַאלּפ ןשטייד םעד טכַאמעג טשינוצ עוויסנעּפָא עשיטעווָאס יד טָאה לייוורעד

 .עװַאלבַא רעיינ ַא ןגעוו

 ךיז ליײטּפָא ןייז טימ ןַאמרעטלע טָאה ,ןשטייד יד ןופ טירטקירוצ ןתעב

 טרָאד טלעטשעג ןוא עדיל-עיוויא ןוא טשקַאב-ץינעוויא ײסָאש וצ טזָאלעג

 רידנַאמָאק רעד .תוחוכ עשטייד עסיורג ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז ,ןכַאװ

 "עג טָאה'מ ןעמעװ ,ןַאמרעטלע ןקידנלעפ םעד ןעגנערבקירוצ ןסייהעג טָאה
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 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רע זיא טכַאנײב .ןטעדנואוורַאּפ-רעװש ַא ןענופ
 .םישדח 11 לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא רע ואוו ,עװקסָאמ ןייק ןַאלּפָארע ןַא טימ
 ןיא ןעמוקעגקירוצ ,רענעכָארבעצ ןוא רעטכַאװשעגּפָא ןַא ,רע זיא רעטעּפש
 ,קסנימ ןיא ןברָאטשעג זיא רע ,קָאדָארָאה

 טימ ןָאסריאמ .קסנימ ןיא ןיירַא רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז ילוי ןט12 םעד
 ערעזדנוא וצ; ,קָאדָארָאה ןייק קירוצ קעװַא ןַאד ןענייז טײלסדנַאל 20 ךָאנ
 ."רעזייה עטסיוװרַאפ ןוא עבורח

 ץעינירוק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי =

 (טנגעג רענליוו) לדַאימ ןיא ןדיי ןופ גנומער יד ןוא |

 לָאר רעייז ןוא (טנגעג רענליוו) ץעינירוק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןעוו
 ,ץינירוק תליגמ? ןיא תועידי רימ ןעניפעג ,לדַאימ ןיא ןדיי ןופ גנוטער רעד ןיא
 ."התימו הייחב !הרייע

 115" םרודה ינרּפצב; תונורכז עריא ןיא טלייצרעד קיזדוד הקבר יו

 רמושה ןופ םירבח בּור'ס ,טנגוי עּפורג ַא טריזינַאגרָא לטעטש ןיא ךיז טָאה
 יד ןיא ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ריעצה
 -יטרַאּפ יד וצ ןענַאטשעגוצ ךיוא ייז ןענייז רעטעּפש .רעפרעד עקימורַא
 יד טימ ןפמַאק תעב זַא ןעגנַאגרעד ץעינירוק ןיא ךָאנרעד זיא ןעמ .רענַאז

 -עג ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ .דניקסיז והילא ןלַאפעג זיא ןשטייד
 רעד .סקישטרַא לקנעי ןוא שטיװַארעּפלַא םוחנ ,ץיברוג ןמלז :ןבעל ןבילב
 ַא וצ ןעוועג הכוז טיוט ןייז ךָאנ טָאה רעדניבנייא עלעקשטיא רענַאזיטרַאּפ
 ,דובכ ןלעיצעּפס

 א ןייז ןיא טלייצרעד ץעינירוק ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ סעקשטיא עטָאנ
 ַא ןפָארטעגנָא ענעפָאלטנַא יד ןבָאה דלַאװ ןיא זַא ,"םינש שולש, לקיט
 ּרעטנורעד .,"המקנ; ןעמָאנ ןטימ ןַאמ 400 ןופ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ
 ,ץעיגירוק ןוא קָאבולג ,קסנימ ןופ ןדיי ךיוא ןטרָאד ןעוועג ,רעטייר ליפ ךיוא
 -רעדנביוא רעייז ןיא קַאיַאר רעדירב יד ךיוא ןלייצרעד רעקָאבולג יד ןגעוו
 ,קרעוו ןטנָאמ

 "לעטיטסמ/ דַאירטָא םוצ קעװַא קָאבולג ןופ זיא 1942 רעבמעטּפעס ןיא
 ,17 ןופ עּפורג ַא ןָאיַאר רעלדַאימ ןיא ,רעווינוא ףרָאד ןבעל (רעמענ-המקנ)
 תוחפשמ יד ןפָארטשַאב טעװ ןעמ זַא ןדלָאמעג ןַאד ןעמ טָאה ָאטעג ןיא
 ַא ךָאנ קעװַא םורַא םישדח ייווצ ןיא זיא םעד ץָארט .עקידנעײגקעװַא יד ןופ
 תוחפשמ רָאּפ ַא טריטסערַא ןַאד טָאה קָאבולג ןיא ײצילַאּפ יד ,18 ןופ עּפורג
 ,ןַאמ 14 ןסָאשרעד ןוא

 ןופ סקישטרָא לקנעי טנכייצעגסיוא ךיז טָאה "לעטיטסמ; דַאירטָא ןיא
 יד .ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב ךיוא טָאה רע ;רעריּפשסױא סלַא ץעינירוק
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 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ןַאמדירפ לוולעוו ןוא ןַאמרעב עמָאינ רעצינירוק
 -קַא רעד ןיא ,ָאטעג רעלדַאימ ןופ ןדיי יד ןעײרפַאב םייב עיצקַא-רענַאזיטרַאּפ
 -עג רעטשרע רעד זיא רע ,דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד ןעמוקעגמוא זיא עיצ
 .ערעדנַא רַאפ רעטסומ סלַא ,רעצעלּפ עכעלרעפעג ןיא ןעגנַאג

 -עג יד ןופ ענייא יונעג טלייצרעד ןדיי רעלדַאימ יד ןופ גנוטער רעד ןגעוו |
 רַאפ וזַא ,טביירש יז 1:?תודע/תייבג ריא ןיא סיקנעמ עקנעה ,עטעװעטַאה
 ןבעגעג ןסיוו וצ רענַאזיטרַאּפ יד זדנואק ןבָאה ,(1942) ב"שת רוּפיכ-םוי
 ןופ ,?דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןלָאז רימ זַא ןוא הטיחש עסיורג ַא ךיז טיירג סע זַא
 ,200 ןופ לָאצ רעד ןיא ,ןדיי עלַא טעמכ ןפָאלטנַא ןַאד ןענייז לדַאימ-טלַא

 ןבָאה רעוועג טַאהעג טָאה סע רעוו ,רעדלעוו רערעווינוא יד ןיא קעװַא זיא ןעמ
 ןענייז סיקנעמ ןופ רעטכעט ערעטלע 2 ךיוא .ןעמונעגנָא םיא רענַאזיטרַאּפ יד

 ןרעװש םעד רעטייו טרעדליש סיקנעמ .דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןיא ןײרַא
 סָאד ,ךעלדייב ןוא סעקנַאילמעז יד ןיא ,דלַאװ ןיא ענעּפָאלטנַא יד ןופ ןבעל
 .וד.זַא,א ןטסולרַאפ עסיורג יד ,טרָא וצ טרָא ןופ ןרעדנַאוו

 200 טלמַאזעגפונוצ ןַאד ךיז ןבָאה ץעינירוק ןבעל עשטשוּפ רעד ןיא
 קינליבאק ,ץיווירק ןופ ןדיי ןעוועג ךיוא ןענייז עטלמַאזעגפיונוצ יד ןשיווצ ,ןדיי
 "קָאטסָאװע ףיוא ןייג וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב ייז ןבָאה רעטעּפש .דנַאא
 רעביא חרזמ וצ שרַאמ םעד יונעג ןרעדליש סעקטיא .נ ןוא קיזדוד .ר .(חרזמ)
 דנַאלסור -ךיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןבעל סָאד ,ןטסולרַאפ יד -- רעדלעוו
 .ףוס םוצ גנואיירֿפַאב יד ןוא

 -ידרעטעּפש ַא טרעדליש טטיוװָארעּפלַא ,א רענַאזיטרַאּפ רעצעינירוק רעד
 1944 יַאמ ןיא ,םייהַא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ רעקקירוצ ןופ ענעצס עק

 טָאה סָאװ ,קָאבולג ןופ .מלק 20 ,שטיניבַאב ןיא ןענַאטשעג לײטֿפָא ןייז זיא
 ,טסיוװרַאפ ןעוועג זיא לטעטש סָאד .גנורעקלעּפַאב שידיי ַא זיולב טַאהעג רעירפ
 ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ עשיאייוג יד ,ןבילבעגרעביא טינ זיא דיי ןייא ןייק וליפַא

 ןגעלפ ןוא םיתילט ןופ ןלייט ,ס'ארמג ןוא םירודיס ןופ "תומש; ןעגנערב
 ןטימ טריפעגנָא ןַאד טָאה שטיוװָארעּפלַא *?ןבירשעג טרָאד זיא סָאווק :ןגערפ
 .ןוחצינ םוצ טבעלרעד טָאה רע זיב ,ליפ ךרודַא זיא רע .טרָאּפסנַארט-סגירק

 שטיװָאקשַאדָאר ןופ רענַאזיטרַאּפ

 ךיוא ןענייז (רעמענ-המקנ) "לעטיטסמ/} דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ םעניא |
 סָאװ ,שטיװָאקשָאדַאר לטעטש ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןדיי 17 ןיײרַא
 ַײז טָאה ןפיולטנַא םעניא .ץענערג רעשיסור-רעשיליוּפ וועג רעד ףיוא טגיל
 דלַאװ ןיא .יקסווָאקושז והילא לטעטש ןופ רענַאזיטרַאּפ רעטשרע רעד ןפלָאהעג

 35 ןופ עּפורג ַא טעדליבעג ןוא ענעּפָאלטנַא ךָאנ טימ טקינייארַאפ ךיז ייז ןבָאה

 ןשטייד טימ ןסיטשנעמַאזוצ ןיא טקילײטַאב ךיז ןֿבָאה ייז .רענַאזיטרַאּפ

 ןשטייד ליפ ןלַאפ ןזָאלעג ןוא סענימ טימ ןענַאב ןוא ןענישַאמ ליפ ןסירעגפיוא

 | .ןבעל רעייז ןרָאלרַאפ ייברעד ןבָאה ןדיי 10 .ןליוק ערעייז ןופ
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 ןיא ,בגַא ,טלייצרעד תועידי יד טָא טגנערב סָאװ ,לאוונספעש ךורב
 ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו זַא ::י"דמשו המחלמ ימיב;
 ןיא ןדיי יד ףיוא טנַאה רעייז טכַאמעג רערעווש ןשטייד יד ןבָאה ,רעקרַאטש

 עטנּפָאװַאב ןגעלפ ,לטעטש ןיא יירעסיש ַא ןרָאװעג טרעהעג זיא םיוק ,סָאטעג

 הנכס יד יװ טקנוּפ ,ָאטעג סָאד ןעלגנירמורַא ךיילג ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד

 (1943) ג"שת רוּפיכ-םוי ברע ןעשעג ךיוא זיא ױזַא ,ןטרָאד ןופ טָארדעג טלָאװ

 עדליוו טימ שטיװָאקשָאדַאר ןיא ָאטעג סָאד טלגָאהַאב ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ?יטרַאּפ וצ ןפָאלטנַא טינ ןטרָאד ןופ ןענייז ןדיי יצ ,טכוזעג רעטעּפש ןוא ןסָאש

 .רענַאז
 ,רעטלַא .וװ ,"דנוב, ןשיליױּפ ןופ רעריפ ןופ קינעמילפ) יקסניוויא רָאטקיװ

 טנַא גירק גנַאפנָא זיא ,(ןטעװָאס יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד ,עודיכ ,זיא סָאװ

 ףיוא ,שטיוװָאקשאדַאר ןיא יורפ ןייז טימ ןקעטש ןבילבעג ןוא ןליוּפ ןופ ןפָאל

 1941 ןיא ןענייז ןשטייד יד ןעוו .דנַאלסור טימ ןליוּפ ןופ ץינערג .וועג רעד

 -עג ןעוועג זיא רָאנ ,רעטייוו ןפיולטנַא טוואורּפעג רע טָאה ,דנַאלסור ןלַאפַאב

 טוג קידנשרעהַאב .שרַאמרָאפ ןלענש רעייז בילוצ קירוצ ןעמוק ןעגנואווצ

 ּואוו ,שזַארַאג ןשטייד ַא ןיא רעטעברַא רעשירטקעלע ןַא ןרָאװעג רע זיא ,שטייד

 ,ןטקַא-שזַאטָאבַאס עכעלטע ןריפוצכרוד ןזיװַאב טייצ רעד טימ טָאה רע

 ,ןדיי 1,000 םורַא ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה 1942 ץרעמ ןט11 םעד

 -ֵנֵא טימ ןיקסניוויא .שטיװָאקשאדַאר ןופ םלוע-תיב ןפיוא ענעבירטעגפיונוצ

 רַאפ רעװלָאװער ַא ךיז קידנברעוורעד ,ןזָאלעגרעביא ייז ןבָאה טיילכַאפ ערעד

 ךיז טָאה ןוא רענַאיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא קעװַא יקסניוויא זיא ,קרַאמ 0

 ןאוו ,ווָאלסַאז לטעטש ןיא ײצילָאּפ רעד ףיוא לַאפנָא רעייז ייב טנכייצעגסיוא

 רעטעּפש זיא יקסניוויא .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ רעוועג ןעמונעגוצ טָאה רע
 עמייהעג ַא טנדרָאעגנייא טָאה רע ואוו ,בַאטש רעייז ןופ דילגטימ ןרָאװעג

 "עג טָאה יורפ ןייז .ןעניטעלויב עכעלגעט טריטקַאדער ןוא עיצנַאטסיידַאר

 ןופ אקווד ןוא 1942 ינוי ףוס ןעמוקעגמוא ןענייז עדייב .סריונ סלַא טעברַא

 115 ,םחנמ טניירפ רעייז טלייצרעד סע יוז רענַאזיטרַאּפ
 סָאװ ןייטשמולב-ווָאצלעּפ עיסעּפ ,שטיװָאקשאדַאר ןופ ןירענַאזיטרַאּפ יד

 גנזטלייצרעד ,רעדורב ןרעגניי ןוא רעטָאפ ריא דלַאװ ןיא ןרָאלרַאפ טָאה
 ליפ ןבָאה סָאװ) ןשטייד יד דצמ עװַאלבַא ןַא תעב ןבָאה דלַאװ ןיא ןדיי יד זַא

 ןוא ןזיאגַאמ-זיּפש םעד טריפעגרעבירַא --- (רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןטילעג

 -חרזמ) ץינעצשעלּפ םורַא רעדלעוו יד ןיא רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ןופ ץלַא ללכב
 ןענייז סע וואו ,ךײטיַאניזערעב ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,(דנַאלסורסיײװ
 / :וצ ייברעד ךיוא טיג ןירעביירש יד .ןּפמװז ןוא סערעיזַא ליפ ןעוועג

 יד ןרָאװעג טגײלעגפיורַא ןַאד זיא םימ יבאוש ןוא םיצע יבטוח יד ףיוא,
 יד זיב ןטרַאװ ןוא טרָאּפסנַארט ןרעווש ןקיזָאד םעד ןריפכרוד רַאפ גרָאז
 -עש-רעסַאװ ןוא רעקעה-ץלָאה יד ןגעוו זמר רעד ."ןייגכרוד טעוװ רַאפעג

 ןדיי יד סָאװ סעיצקנופ עכעלטפַאשטריװ יד וצ תוכייש ַא ,רעכיז ,טָאה "רעּפ
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 -רענַאזיטרַאּפ םעניא טריפעגסיוא ןבָאה ,רעוועג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ

 .סעיצקנופ ערעדנַא ךיוא טריפעגסיוא ייז ןבָאה ,רעבָא ןעעז רימ יוװ ,דַאירסָא

 עקיעליוו ןיא רענַאל-סטעברַא ןופ ןפױלטנַא סָאד
 למוט ַא ןרעה רימ ,1942 טייצ-רעמוז גָאטרַאפ רעגיײזַא 2 ,לָאמנייא;

 ?ןיא סָאװ -- ץינערוק ןופ ץיווָארעּפלא ןבואר טלייצרעד -- ףיוה ןפיוא
 ןדיי 15 זַא ,סױרַא ךיז טזייו סע .טיירש ןעמ ןוא טנערב עירטקעלע יד
 ןופ רעריפנָא רעד ,דלַאװ ןיא ,עקיעליוו ןיא רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא ןענייז
 ןענייז ןדיי יד סָאװרַאפ ,טרסומעג זנוא טָאה ,עװַארג עקיעליו ןיא רעגַאל
 טָאה עווארג .קירוצ ןעגנערב ךיילג ייז לָאז'מ ,טרעדָאפעג ןוא .ןפָאלטנַא
 ןוא דרעפ יד ןענַאּפשניא ןייטשגרעב םהרבא ןוא ןציוװָארעּפלַא ןסייהעג
 ,ןכוז ייז ןרָאפ ןוא ןגָאוװ

 ןוא דלַאװ ןיא קעװַא ןוא ,עקיעליו ןופ .מלק 6 ןרָאפעגּפָא ןענייז רימ;

 טנעקַאב ךיז ןוא ,ָאּפַאטשעג רעכעלרעדיוש רעד טימ טנגעזעג ךיז טימרעד
 וצ ןטייקכעלגעמ עיינ טנפעעג זנוא רַאפ ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד טימ
 ג1פ"טנגעג רענליוו ןופ ךעלטעטש ןופ רעדרעמ ערעזנוא ןגעק ןפמעק

 ווָאלסארב ןיא דנַאטשפיוא רעד

 -ליוו ןופ .מלק 170 טגיל סָאװ ,וואלסארב ןיא ןעמוקעג זיא דנַאטשפיוא ןַא וצ
 -לעּפמעט .ס וואלסארבזופ רערעל רעד יװ .ןדיי 1800 טניואוועג ןבָאה ןטרָאד .ענ
 -רַאפ .עלַא טעמכ ןעמוקעגמוא 1942 ינוי ןט3 םעד ןענייז ג:?טלייצרעד ןָאמ
 ןיא םירעיוּפ יד ןשיװצ טײרּפשעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,40 זיולב ןענייז ןבילב

 .רעפרעד עקימורַא
 וואלסארב ןייק טריפעגניירַא ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש םישדח 2 טימ

 ,ָאטעג ַא טלעטשעגפיוא ןוא ,וואלסארב ןופ ,מלק 20 ,עסּפָא ףרָאד ןופ ןדיי 0
 ,םישדח 7 טריטסיזקע טָאה סָאװ

 ץרעמ ןיא ָאטעג עיינ סָאד ןרידיווקיל ןביױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 יד ףױא ןסָאשעג ןוא ןיוה ַָא ןיא טקיטסעפרַאפ ןדיי יד ךיז ןבָאה ,8

 טָאה יירעסיש יד ןעוו .ןסקיב ןוא ןרעװלָאװער ןופ ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד

 טריקַאטַא ןשטייד יד ןבָאה ,עיצינומַא ןופ ןלעפסיוא בילוצ ,טרעהעגפיוא

 ןָאטעגנָא טָאה דיי ַא .טיוט ןלַאפעג זיא רעפיירגנָא רעטשרע רעד .זיוה סָאד

 ןסיש ןעמונעג ןוא סקיב ןייז טּפַאכרַאפ ,שטייד םענעלַאפעג ןופ לטיה סָאד

 ,ןשטייד יד ףיוא
 ,זױה סָאד טרעטשעצ ןוא ןטַאנַארג ןפראוועג ןַאד ןבָאה ןשטייד יד

 | .רעקידייטרַאפ ענייז תוברוח יד רעטנוא קידנבָארגַאב



145 

 ָאטעג ןיא ןדיי לפייה ַא ןופ דנַאטשפױא ןטשרע ,ןקיזָאד ןגעוו העידי יד

 קורדנייא ןקיטלַאװג ַא ,טגָאזעג-ןביוא יװ ,טכַאמעג טָאה טנגעג רענליוו ןופ
 םעד ןקרַאטשרַאפ ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא רָאג טַאהעג טָאה ןוא ענליוו ןיא
 .ָאטעג רענליוו ןיא טסייג-ספמַאק



 - ןילַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ ןוא דנַאטשרעדיװ
 ּע נו ו א ר ןופ ןדיי יד סָאװ ןרעלקרעד ןעמ ןָאק סָאװ טימ ןוא ױזַא יו

 ןוא גנוטכַאלשסיוא וצ רעדניר יװ ןריפסיורַא טזָאלעג זײװנסַאמ ךיז ןבָאה
 -יצַאנ יד ןופ ןעװעטַאר ךיז ןוא חוכ טימ ןלעטשנגעק ךיז טוווארּפעג טינ ןבָאה
 רעקיטסייג ןוא שיזיפ ַא טימ טשנעבעג ןעוועג ענװַאר ךָאד זיא ?לגענ עש
 -נַא ןוא הירמוש ,יאנומשז ,יבכמ ,סעיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס עריא ןוא טנגוי
 ,ןלױּפ ץנַאג ןיא עטסעב יד יד ןשיווצ טנַאקַאב ןעוועג ןענעז ערעד

 השמ .שזניא רענַאיטרַאּפ רעטנַאקַאב רעד טלעטש ןגַארפ עקיזָאד יד
 ךיוא ןסָאמרעסיװעג ןעמ ןָאק עגַארפ עבלעזיד :;"ַאשימ ַאידַאיד ,, ןַאמנעדליג
 ,וװ.ַא.א לעװָאק ,ענרַאס ,קצול עגונב ןלעטש

 רעכעלנייוועג רעד זַא ןָא טזייוו רע ,ןילַא ןַאמנעדליג טיג רעפטנע םעד
 רעבָא .דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ וצ ןפיולטנַא -- ןעוועג זיא גנוטער וצ געוו
 ,טולב טימ ןעגנַאגעגּפָא ןענעז ןילָאװ ץנַאג ןוא ענווָאר ןעוו ,1941 רעמוז ןיא

 ,גנַאפנָא םייב םיוק ןענופעג גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ענימעגלַא יד ךיז טָאה
 רעלַארטנעצ ןָא ,רעוועג ןָא ,ןיילק רעייז ןעוועג זיא ,ןעוועג ָאי זיא סָאװ סָאד
 ןדיי ענעּפָאלטנַא יד ץוש ןבעג וצ טייקכעלגעמ ןוא טייקיאייפ ןָא ןוא גנווריפנָא
 םעדיצוח .ןָאט סָאד טלָאװעג טינ ךיוא רשפא ןעמ טָאה ןלַאפ ליפ ןיא .ָאטעג ןופ
 ןוא לָאּפָאטסַאק ,ןַאמוצ ןופ ענווָאר וצ רעדלעוו עטנעָאנ יד וצ געוו רעד טָאה

 .רעפרעד עשיניַארקוא-שיטימעסיטנַא ךרוד טריפעג ,ערעדנַא
 טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,1929 .י ןיא ןקַאילָאּפ יד ןופ דיישרעטנוא ןיא

 -לעפַאב עשיניַארקוא יד טָאה ,ןעײמרַא עשטייד עקידנעגנירדניירא יד ןגעק
 ןשטייד יד 1941 ינוי ןיא ןעמונעגפיוא ,ןילָאװ ןוא עיצילַאג-חרזמ ןופ גנורעק
 -יסור עקידנטערטּפָא יד טױיקַאטַא ךיוא ןבָאה רעניַארקוא יד ,רעיײרפַאב סלַא
 סָאד ייז ייב ןעמענוצ ןוא ןלייט עטרילַאזיא ןלַאפַאב ןגעלפ ייז ,יימרַא עש
 .ייז ןענעגרהסיוא ןוא ,גנונעפָאװַאב רענעגייא רַאפ ,רעוועג

 ךיוא ןיירַא ןטיבעג עדייב יד ןיא ןענעז ײמרַא סרעלטיה טימ ןעמַאזוצ
 ןוא ַארעדנַאב ןַאפעטס טימ שארב ,סעיצַאמרָאפ עשיטסישַאפ-עשיניַארקוא
 עשיטסישַאפ עקיטרָא ךיוא ןענַאטשעגוצ דלַאב ןענייז ייז וצ ,קינלעמ ירעדנַא

 ןעמָאנ םעד ןבילקעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןצעוװָארָאב ןופ יו ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןלעטשפיוא ןפלעה ייז טעװ רעלטיה זַא ,טפַאהעג ןבָאה ןעמַאזװצ עלַא ,אבלוב

 .עניַארקוא "ענייטסַאמאס; ַא
 ןפיוא ןענילַאטס ןגעק עדער רעטמירַאב ןייז ןיא ,טָאה ווָאשטשורכ .נ
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 דנַאברַאפ ןטַאר ןופ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאפנעמַאזװצ ןטס0
 טריטרָאּפעד טָאה סָאװ ,ןילַאטס זַא ,טלייצרעד ,עװקסָאמ ןיא 1956 רָאי ןיא
 ,זַאקװַאק ןופ ךעלרעקלעפ עניילק לָאצ ַא ןשטייד יד טימ עיצַארָאבַאלָאק רַאפ
 ךיוא ןוט טלָאװעג עבלעזסָאד טָאה ,,דנַא .א ןראקלאב ,רעיאשטאראק יד יװ
 ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ליפ וצ ןעוועג ןענייז ייז רעבָאק ,רעניַארקוא יד עגונב
 ןהָא טינ טגָאזעג סע טָאה ווָאשטשורכ ."ייז ןריטרָאּפעד רַאפ ץַאלּפ ןייק
 יד ךיוא טריטרָאּפעד טָאה סָאװ ,ןענילַאטס ןופ סערדַא ןפיוא עינָאריא
 ָאולַא ,קידנעניֹוש טינ ,"לאמאסמאקפ םעד ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק
 טינ ןילַאטס טָאה ןגעווטסעדנופ ."ןסאנעג-ןעעדיאק ענעגייא ךיוא ייז ןשיווצ
 ןענייז ייז ןשיוװצ ךיוא םגה ,ןסורסייוו יד עגונב עיצַאטרָאּפעד ןייק טנַאלּפעג
 -סיױרַא ןבָאה ייז ךיוא ןוא ןשטייד יד טימ עיצַארָאבַאלָאק ןופ ןלַאפ ליפ ןעוועג
 "טנעדיזערּפ; רעייז יוװ ,רָאטַארָאבַאלָאק ןשיטַאנַאפ ַאזַא ןטימ רעייז ןופ טקורעג
 עשיסורסייו ַא טעדליבעגסיוא ןבָאה ייז ,רעפױלכָאנ ענייז טימ יקסווָארטסָא

 ,"סענָארָאװ עצרַאװש, ענעפורעג ױזַא יד --- ןשטייד יד יד רעטנוא ,יײצילָאּפ
 --- טעברַא רערעטסניפ רעייז בילוצ ךיוא ןוא םרָאפינוא רעצרַאוװש רעייז בילוצ
 -ָאמאסא יד עיצַאזינַאגרָא עשיסורסייוו-שיטסישַאפ רעייז ךיוא ןפַאשעג ןוא
 רעניאַארקוא יד ןופ עיצַארָאבַאלָאק עטּפַאהנסַאמ יד זַא ,םינּפ ַא ."אווָאכ
 תבוטל רעוויטקעפע ךיוא ןוא רעטיירב ליפ-ליפ ןעוועג זיא ןשטייד יד טימ

 רָאטַאטקיד רעשיטעווָאס רעד ביוא --- ,דנַאלסור ןופ ןדָאש םוצ ןוא ןשטייד יד
 ,רעניַארקוא ןופ אקווד עיצַאטרָאּפעד ןגעו טדערעג טָאה

 ךָאנ ןבױהעגנָא ,בגַא ,ךיז טָאה ןשטייד יד טימ עיצַארָאבַאלָאק רעייז
 ערעייז ןדנוברַאפ ןבָאה רעניַארקוא יד ואוו ,עיצילַאג-חרזמ ןיא ,גירק ןרַאפ
 -ַארקוא יד ,ןרעלטיה ןופ גייטשפיוא ןטימ טייקידנעטשטסבלעז ןגעוו רענעלּפ
 ןיא דנַאלשטיײד ןופ ןרָאװעג טציטשעג ךיֹוא ןענעז ,עיצילַאג ןיא רעני
 טכַארבעגמוא ןבָאה ייז ואוו ןלױּפ ןיא גירק ןרַאפ טעברַא-רָארעט רעייז
 -סטַאַאטש עשיליוּפ ערעדנַא ןוא ןיקצארעיּפ רעטסינימ-ןרעניא ןשילוּפ םעד
 דנַאלסור וצ טרעהעג טינ לָאמניײק ,בגַא ,טָאה סָאװ ,עיצילַאג"חרזמ ןופ ,טייל
 -רַאפ רעייז טימ טנכייצעגסיוא קידנעטש ךיז ןבָאה רעניַארקוא יד ואוו ןוא
 טעברַא-עיצַארָאבַאלָאק עקרַאטש יד ךיז טָאה ,דנַאלסור וצ האנש רענעסיב
 ןגָארטעגרעבירַא ,ןקינלעמ ןוא ןארעדנאב ךרוד טריּפעגנָא ,ןשטייד יד טימ
 ןדיי יד ,ללכב עניַארקוא-חרזמ ןייק ןוא ןילָאװ רעקידתונכש רעד ןיא ךיוא
 עקיזָאד יד ןבָאה עניַארקוא-חרזמ ךיוא ןוא ןילָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןופ
 רעשידיי-עשיטעווָאס רעד .שיגַארט רָאג ךיז ףיוא טליפעג עיצַארָאבַאלָאק
 -עגַארט רעייז טרעדלישעג גירק ןכָאנ טָאה ,ןַאמסָארג יליסַאװ ,רעביירש
 . ?,יןדיי ןָא עניַארקוא, -- ,?ַאיטסעווזיא, ןיא לקיטרַא ןטנַאקַאב ןייז ןוא עיד

 -גײרַא סרעלטיה ךָאנ דלַאב ךיז טָאה ןטיבעג ענעמונרַאפ יד רעביא
 ןבָאה רעניארקוא יד .תוטיחש ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ ַא ןסָאגעצ ,שרַאמ
 םגה ןוא .טנַאּפוקָא ןופ עציטש ןוא עיטַאּפמיס עטסלופ יד טַאהעג םעד ןיא
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 ןלייט ןוא ,?סעקינײטסָאמַאסא יד טקירדרעטנוא רעטעּפש ןבָאה ןשטייד יד
 טעדרַאמעג רעטייוו ייז ןבָאה ,טנורגרעטנוא ןיא קעװַא ןליפַא ןענעז ייז ןופ

 עטלַא רעייז ייז ףיוא קידנסיגסיוא ,ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ןטכָאשעג ןוא

 ןופ לַאפכרוד ןכָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנורעטיברַאפ יד ןוא עכוי עשירעדרעמ
 ,"טסָאצײטסָאמַאס;2 ןגעוו םיורט רעייז

 יד זַא ,טלייצרעד עקווָאלַאפַאר ןופ סַאב בקעי רענעבילבעג-ןבעל רעד
 -עלק יד .טעטש עסיורג יד רָאנ טצעזַאב הליחתכל ןילָאװ ןיא ןבָאה ןשטייד

 יד ןוא ,טכַאמ ַא ןָא ןבילבעג ןענעז .אא ץערימידַאלוװ ,עװקָאלַאֿפַאר יוװ ,ערענ
 ןלעטשוצפיוא ידכ ,רשוכה תעש םעד טצונעגסיוא דלַאב ןבָאה רעניַארקוא

 סטוג ןוא בָאה שידיי ןביור טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ,ןעגנוטלַאװרַאפ ענעגייא
 עשיטעווָאס זַא ,רעביא טיג סַאב ךיוא .ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןענעדרָאניא ןוא
 טימ טקַאטנָאק רעייז ןרָאלױַאפ ןילָאװ ןופ ןטערטּפָא םייב ןבָאה סָאװ ןלייט

 -יאַארקוא ןופ ןרעוו ןלַאּפַאב ןגעלפ ,גנוריפנָא רעשירעטילימ רעלַארטנעצ רעד
 | 5.רעוועג סָאד ייז ייב טביורעגוצ ןבָאה עכלעוו רענ

 .ךעלקערש ןעוועג זיא ןרעטנעצ עסיורג יד ןיא הלשממ עשטייד יד
 ,טסואוורעד ךיז יוג ןטנַאקַאב ַא ךרוד טָאה ,עקווָאלַאפַאר ןיא קידנעייז ,סַאב
 שרַאמנײרַא סרעלטיה ךָאנ םישדח רָאּפ ַא ןזיולב ,1941 טסברַאה ףוס ןיא זַא
 ןופ לָאצ רעד ןיא ,ענווָאר ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד זיא ,ןילָאװ ןייק
 -סָאד וַא ןעגנַאגרעד סַאב זיא רעטעּפש .ןרָאװעג טקיליטרַאפ ,20,000 רעכעה
 .ענווָאר ןופ טנגעגמוא ןיא ןדיי יד טימ ןעשעג זיא עבלעז

 תוטיחש ןעמוקעגרָאפ ןענעז .דנא:א ווַאליזדַאר ,לעװָאק ,קצול ןיא ךיוא
 ןיא ןעשעג זיא עבלעזסָאד .שרַאמניירא ןשטייד ןכָאנ דלַאב ,ןדיי יד ףיוא
 ,לָאּפַאנרַאט ,וַאלסינַאטס יוװ ,עיצילַאג-חרזמ ןיא טעטש עשידיי עסיורג עכלעזַא

 טעדרָאמעגסיױא 1941 רעבָאטקָא ןיא ןענעז ווַאלסינַאטס ןיא .אאא ,גרעבמעל

 -עגרעביא טָאה ענװָאר .ןדיי 20,000 ענעטלַאהרַאפ ןופ 12,000 ןרָאװעג

 עיצַאדיװקיל עלַאטָאט ַא ןעמוקעגרָאפ דלַאב זיא טרָאד סָאװ םעד טימ ןגיטש
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ

 רעטנעצ ןשידיי ןטסערג םעד -- ענווָאר ןיא ןדיי יד סָאװ ,טקַאפ רעד

 יד ייב טביורעגוצ טָאה ,1941 ףוס ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז -- ןילָאװ ןיא

 טנעקעג ןילָאװ ןיא טָאה ענוװָאר .רעטנעצ ןקידנריפנָא רעייז ןדיי רענילָאװ

 -ָאג-לַארענעג ןיא עשרַאװ סָאװ ,עיצַאּפוקָא רעד תעב לָאר עקיבלעזיד ןליּפש

 טײקנסָאלשענּפָא רעד ץָארט .טנגעג רעקימורַא ריא ןיא ענליוו ןוא ,טנעמנרעוו

 יד ךָאד ןבָאה ,ןטייקירעװש-עיצַאקינומָאק עקידלַאװעג יד ןוא סָאטעג יד ןופ

 ןיהַא טקישעג ,םורַא רעייז טימ גנודניברַאפ ַא טַאהעג ןרעטנעצ עדייב עקיזָאד

 יװ ,זיא ןילָאװ רעבָא ,סעיצקורטסניא ,ווירב ,ףליה ,עיצַאמרָאפניא ,םיחילש

 ןופ ענעּפָאלטנַא .רעטנעצ ןימ ַאזַא ןָא ןבילבעג ,גנַאפנָא ןופ ךיילג ןעעז רימ

 ,קסניּפ וצ ,עיסעלָאּפ ןייק געוו ַא ןכוז רעבירעד ןגעלפ סָאטעג ןוא ךעלטעטש יד
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 ,רעטנעצ ןשידיי ןסיורג ַא ןעניפעג .וצ ךָאנ טּפָאהעג ייז ןבָאה ןטרָאד לייוו
 | .ןעוועג טינ ןיוש רע ךיוא זיא 1942 טסברַאה ףוס רעבָא

 ךיוא זיא ,ןלױּפ ןיא ןטיבעג עטריּפוקָא ערעדנַא ןופ דיישרעטנוא םוצ
 עשיניַארקוא ,םזיטימעסיטנַא טימ עטמסרַאפ יד ןיא רעוועג ןפיוק םצע סָאד
 ןעוו זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .ךעלגעממוא ןצנַאגניא טעמכ ןעוועג ןטיבעג

 וצ ,ץצרָאק לטעטש ןייז ןופ ןדיי יד ןפורעג טָאה ןַאמנעדליג .מ .שזניא
 .ןעוועג ןעמוקַאב ןָאק'מ זַא ,ןזיוװעגנָא ךיילג רע טָאה ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש
 סע זיא רעניארקוא .ייב זַא ,רעכיז ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא רע ,ןקַאילָאּפ ייב
 ,ןילָאװ ןיא טייהרעדנימ סלַא ,ןקַאילָאּפ יד ןגעקַאד ,ןעמוקַאב וצ ךעלגעממוא
 טָאה ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןופ ןטילעג ןדיי יד יװ טקנוּפ ,ןַאד טָאה סָאװ
 ןופ ץוש םוצ רעוועג ןופ רעפיוקרַאפ סלַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ טנעקעג ןעמ
 : ,ןדיי

 דָאװ ןיא) טייהרעדנימ סלַא ןקַאילָאּפ יד ןופ עיצַאוטיס עשיטילָאּפ ידש = |
 ןילָאװ ןיא ןדיי יד, גנולדנַאהּפָא ריא ןיא בשקד ןייטשנזייא יטעב טביירש ,"(ןיל
 .רעד וצ ךעלנע זיא סָאװ ,עגַאל ַא ןיא טלעטשעג ...ייז טָאהש 194471929(4)
 קַארּפ ןוא עירָאעט רעקסווָארעדנַאב רעד טיול ,עקַאט תמא .ןדיי יד ןופ ע עגַאל
 ,גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט וצ טמיטשַאב ןעוועג ,ןקַאילָאּפ יד ,ייז ןענעז ,קיט
 ןדנעוו וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה ייז רעבָא .ןדיי יד טימ ךיילגוצ
 לַאגעל טכער סָאד טַאהעג ןבָאה ייז .ץוש ןטעב ייז ייב ןוא ןשטייד יד וצ
 ןבָאה ,ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןופ ןפָאלטנַא ןענעז ןדיי ןעוו ."ןריטסיזקע וצ
 זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז ביוא .רעפרעד עשילױּפ ךרוד ןייג וצ טימַאב ךיז יז
 יד ןטערטוצרעביא טלעטשעגנייא ךיז ייז ןבָאה ,שיליוּפ קינייװעניא טדער'מ
 --ַאּפ יד ."טרָאװ-טסיירט ַא ,ןסע לסיב ַא ןעמוקַאב ייז ןגעלפ טּפָאא .לעווש
 רַאפ ןעלטימסנבעל ןופ רעלעטשוצ עקיצנייא יד טעמכ ןרָאװעג ןענעז ןקַאיל
 .,טקעטשרַאפ טרָאד ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי יד . .. רעדלעוו יד ןיא ןדיי יד
 רעד ןופ ..., .דחֹּפ ןָא ט ע מ כ ןקַאילָאּפ יד טימ טריקינומָאק ךיז ןבָאה
 יז ןגעלפ ,רעניַארקוא יד ןופ ןפױלטנַא ןגעלפ ןקַאילָאּפ יד ןעוו ,טייז רעדנַא
 .?סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה סָאװ ,ןדיי וצ רעדלעוו יד ןיא ןייג

 -יליוּפ רעד עגונ זיא -- ןייטשנעזייא .ב רעטייוו טביירש -- ץלַא סָאד;
 .יד ךעלכַאזטּפױה -- עשיטָאטש יד .גנורעקלעפַאב ר ע ש י פ ר ַא ד רעש
 ןוא ןשטייד יד סָאװ ,טקוקעגוצ טלַאק ןוא קיאור ךיז טָאה -- ץנעגילעטניא
 ליפעג ַא ,דיירפדנָאש ןימ ַא ןעוועג זיא סע; ?"ןדיי יד טימ ןעוט רעניַארקוא
 ,"המקנ ןופ

 גירק ןכָאנ טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ,ןַאמ לדנעמ
 סלַא ,19417-1929 ןיא טייצ עסיוועג ַא טניואוועג טָאה רע ואוו ,ןילָאװ טכוזַאב
 ?,ןילָאװ ןיא ןדיי ןגעוו סעדנעגלָאפ ןבירשעג טָאה ,ןלױּפ ןופ טילּפ

 רָאג .טנַאקַאבמוא בור'ס זיא ןילָאװ ןיא ךעלטעטש יד ןופ לרוג רעדא
 .רעוו ָאטינ ,ךעלטעטש רענילָאװ ןופ ָאד ןענעז ןדיי ענעבילבעג"ןבעל קינײוװו
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 ןדיי יד .ןברוח ןקיטרָאד םעד ןביײרשַאב לָאז'ס .רעוו ָאטינ ,ןלייצרעד לָאװס

 וצ טקישעג 'תוכז' םעד וליפַא טַאהעג טינ ןבָאה ךעלטעטש רענילָאװ יד ןופ
 -ירג יד ןיא ןבירטעג דלַאב רעטרע יד ףיוא ייז טָאה עמ ,ןרעגַאל ןיא ןרעוו
 ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ זיא לייט רעניילק רָאג ַא .טעדרָאמעגסױא ןוא רעב
 ןענעז סָאװ יד ךיוא .טרעקעגמוא טינ טרָאד ןופ ךיז טָאה רענייק רעבָא ,וועיק
 "עקרעד לָאז סע רעוו ךיוא ָאטינ .ןעמוקעגמוא ןענעז רעדלעוו יד ןיא ןפָאלעג
 ,"טייקיטכערעג רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא ייז לָאז ןוא רעדרעמ יד ןענ

 יד טינ ,עכעלטסייג יד טינא :לקיטרַא ןייז ןופ ףוס םוצ טביירש ןַאמ .מ
 רעדירב ערעזדנוא .ןדיי יד וַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה רעניַארקוא עוויסערגָארּפ
 ."טנייפ-ןדיי זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,גנונייצרעביא רעד טימ ןברָאטשעג ןענעז
 ןיא ענעגייא ןשיווצ ןברַאטש וצ ןליוו ַא טימ ,עקירעגנוה ,עטרינגיזער ,ךעל

 ."לטעטש ןשימייה
 ןעוועג זיא ענוװָאר ןיא זַא ,לקיטרַא ןטנָאמרעד ןיא טביירש ןַאמנעדליג

 וצ ןפורעג טָאה סָאװ ,ַאקצינטַאלּפ עקמורפ "ץולחה? ןופ ןירעריפ יד קיטעט

 ,עודיכ ,זיא ַאקצינטַאלּפ) .רענַאזיטרַאּפ יד ןָא ךיז ןסילשוצנָא ןוא דנַאטשרעדיױװ
 ןכָאנ .עיבמעלגַאז ,ןידנעב ןיא דנַאטשפיױא ןתעב ,19423 רָאי ןיא ןלַאפעג

 ַא טימ גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא יז זיא גירק

 | ,(גנונעכייצסיוא-הכולמ

 -רעדנביױא םעד ןוס חילש סלַא ןילָאװ ןייק ןרָאפעג זיא ַאקצינטַאלּפ

 -ךעלדיימ ערעדנַא יד טימ ךיילגוצ ,ענליוו ןיא רעטנעצ ןשיצולח ןטנָאמ

 סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג ללכב ןענעז ןַאמרעדיינש ערַאמַאט ןוא יז ,תוחילש

 . ןילָאװ טכוזַאב ןבָאה

 ןופ ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז סָאװ ןכווַאב ןופ ךלמה-ךרד רעד

 .עשרַאװ-קָאטסילַאיב-ענליװ עיניל רעד ףיוא טריפעג רעבָא טָאה ,ענליוו

 רעטסערג רעקידנריפנָא סלַא ,עשרַאװ ףיֹוא ךיז ייז ןבָאה טרירטנעצנָאק

 ןייק רעטייו ךיוא ןרָאפעג זיא'מ ןענַאװ ןופ ,ןלױּפ ןשידיי ןופ רעטנעצ

 .דנַא .א עקָארק ,ןידנעב ,ווָאכַאטסנעשט

 ןופ געװ-עיצַאקינומָאק-טּפיוה םעד טָא ןופ טייז ַא ןָא ןגעלעג זיא ןילָאװ

 ןענעז ןטרָאד ןּוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעשידרערעטנוא רעד

 / .ןכוזַאב עטלייצעג ןעמוקעגרָאפ
 ןיא טָאה ַאקצינטָאלּפ זַא ,ךוב ןייז ןיא טלייצרעד יקצעשזַאוד ,מ ר"ד

 טימ יז ןדנוברַאפ ןוא "ץולחה; ןופ עּפורג עשידרערעטנוא ןַא ןפַאשעג לעװָאק
 עשיצולח יד ןופ ןעמענ יד סיוא ךיוא טנכער יקצעשזָאװד ,קָאטסילַאיב

 ,שיפ האל ןוא ץרַאװש לדנייש ,ןַאמלעגָאפ לחר ,גרעבנזייא דוד סרעוט סרעוט

 ?.לעװָאק ןיא רקיע רעד ,ןילָאװ ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז סָאװ

 רעד ןופ טנעװ יד ףיוא ןעמ טָאה ןילָאװ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 .ןטפירשפיוא רעטרעדנוה יד ןשיװצ ןענופעג לעװָאק ןיא לוש רעבורח-בלַאה
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 ךיוא ,הטיחש רעד רַאפ ןרָאװעג ןבירטעגנעמַאזוצ טרָאד ןענעז סָאװ ןדיי יד ןופ
 ןופ סורג ַא :שיאערבעה ןיא טפירשפיוא ןַא רעטנוא ,ןעמענ עטנָאמרעד יד
 רַאפ המקנ טמענק ,ףור ַא ןוא "טיוט םוצ טייג סָאװ םיצולח הצובק רעד
 ױנמד תמקנ ומקנ :רעטרעװ עטצעל יד רעטנוא ."טולב ןסָאגרַאפ רעזדנוא
 האל ,לעװָאק ןופ ץרַאװש לדנייש בירשעגרעטנוא ןעוועג ןענעז "ךופשח
 - .גרעבנזייא דוד ןוא שטיוועכעל ןופ ןַאמלעגָאפ לחר ,וָאכָארָאה ןופ שיפ

 ןעוועג טינ ךיוא זיא ,עניַארקוא-ברעמ ץנַאג ןיא ללכב ןוא ,ןילָאװ ןיא - !
 -סייוו ןיא ,רעגייטש ַא ,יוװ ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ענײמעגלַא עקיטרָא ןייק
 -ּפָא יד ןלַאּפַאב רעניארקוא יד ןגעלפ ,טנָאמרעד יו .ןלױּפ ןיא ןוא דנַאלסור
 ןיא .רעוועג רעייז ןביורוצ ןוא ןלייט עשיסור ,טירטקירוצ םייב ,ענענַאטשעג
 ןבָאה סָאװ רענַאזיטרַאּפ ןימ םעד ןופ קינײװ רעייז ןעוועג ,ָאזלַא ,זיא ןילָאװ
 רעדָא ןּפורג-רעטילימ ענעבילברַאפ ןופ דנַאלסורסיײװ ןיא טעדליבעגסיוא ךיז
 -עדנַאבא יד ,רעניַארקוא עשיצַאנדָארּפ יד .ענעגנַאפעגסגירק ענעפָאלטנַא ןופ
 צכלעזַא ןגעלפ ןוא ןזָאלרעד טינ םעד וצ ןבָאה ,"סעצווָאבלוב, ןוא ?סעצווָאר
 . ,ןטָארסױא קידתוירזכַא רענַאזיטרַאּפ

 וצ ןביוהעגנָא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןעמ טָאה אפוג דנַאלסור ןיא
 זיא גנוגעװַאב רעד ןופ בַאטש רעלַארטנעצ רעד ,1942 יַאמ ףוס טשרע ןפַאש
 וװָאלישָארָאװ זיא רָאי םעד טסוגיוא ןיא ןוא 1942 יַאמ ןטס30 םעד ןענַאטשטנַא
 עסיורג, יד יו .גנונעװַאב רעד ןופ רידנַאמָאק-טּפױה סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב
 (תועידי עקיזָאד יד ןעגנערב רימ ןענַאװ ןופ) "ףידעּפָאלקיצנע עשיטעווָאס
 ןפיוא טרעטיירבעגסיוא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ךיז טָאה ,ןָא ךיוא טיג
 סָאד ,1942 ףוס -- 1942 טסברַאה ןיא טשרע (אנוש ןופ ןקור ןיא) "ליטע
 "וא רעטריזיצַאנ רעד ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןסיורד ןופ ןריזינַאגרָא
 ןופ שארב ןוא ,עבַאגפיױא ערעווש ץנַאג ַא ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא עניַארק
  -ָאס רעקידרעטעּפש רעד יװ רערעדנַא ןייק טינ ןרָאװעג טלעטשעג זיא ריא
 ,וָאשטשורכ .נ רעטנָאמרעדנביױא רעד ,רעטסינימ-רעימערּפ רעשיטעוו

 ןופ ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןילָאװ ןיא ןדיי לָאצ עניילק יד
 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןטערטוצוצ ידכ ,רעדלעוװ יד ןיא ןפָאלעג זיא ,םוקמוא
 ןעוועג טינ ,1942 ןופ בײהנָא ןיא ,ןַאד ךָאנ ןענעז רענַאזיטרַאּפ ןייק רעבָא
 עטפדורעג יד ןופ ףליה סעּפע ןעמוקַאב ןגעלפ ןדיי עכעלקליגמוא יד ,אצמנב
 -ָאלָאק עשיכעשט עקינייו יד ןופ --- רעמכָאנ ןוא ,ןטסיטּפַאב ןופ ןוא ןקַאילָאּפ
 ,טייקטיירג-ספליה רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןילָאװ ןיא ןטסינ

 ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןענַאטשטנַא ןענעז סע ױזַא יו ןפוא ןגעוו
 (ז;םחנמ-יבא טלייצרעד

 רעד ןופ עטעװעטַארעג ןופ ןּפורג עניילק טלמַאזעג ךיז ךיז ןבָאה הליחתכל
 רעצעלּפ עטייוו ןוא רעדלעוו ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,גנוקיליטרַאפ
 ןָא ,טכַאנייב בור'ס טרעדנַאװעג ןבָאה יז .ןבעל רעייז ןעװעטַאר וצ ליצ ןטימ
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 טינ ,רעניַארקוא עקיטרָא יד רַאפ דחּפ ןיא ,עטפדורעג ןֹוא עקירעגנוה ,ליצ ַא
 .גָאט ןקידעגרָאמ ןיא טייקרעכיז ןָא ןוא ףוס רעייז ןייז טעוו סָאװ קידנסיוו

 ןענעז סָאװ ןּפורג עניײמעגלַא וצ ןענַאטשעגוצ ייז ןענעז טייצ רעד טימ |
 "רַאּפ יד ןעמעוו ייב ,רעניואוונייא-ספרָאד יד ,ןשטייד יד ןגעק קיטעט ןעוועג
 -סער טימ ןעיצַאב ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,זייּפש ןפיוק ןעמוק ןגעלפ רענַאזיט
 -סיב .טַאהעג ארומ ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ ןדיי עקידנפמעק עקיזָאד יד וצ טקעפ
 ןגעוו תועידי ןייגרעד ןביױהעגנָא גנוריפנָא רעשיטעווָאס רעד וצ ןבָאה זייווכעל
 ןבױהעגנָא ןבָאה ןסור יד ,ןשטייד יד ןקיטסעלַאב סָאװ רענַאזיטרַאּפ ןּפװרג
 -רַאּפ ענײמעגלַא יד ןָא ןסָאלשעגנָא ייז טָאה ןעמ .ןּפורג עקיזָאד יד ןייז ברקמ
 -רעביא ךיוא ייז טָאה ןעמ .רעוועג טימ טציטשעג ייז ןוא ןדַאירטָא-רענַאזיט
 -יירט רעייז ףיוא ךיז קידנזָאלרַאפ ,ןבַאגפיוא עלעיצעּפס זייוונטייצ ןבעגעג
 | ,טייקיאייפ-ספמַאק ןוא טייה

 ןטסילַאיצעּפס ןרָאװעג טקישעגּפָארַא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןענעז רעטעּפש

 ןופ רעדלעו יד ןיא .טנָארפ ןרעטניה ףמַאק ןוא ןטעברַא-שזַאטָאבַאס רַאפ

 עטנּפָאװַאב ,ןּפורג עטריזינַאגרָא ןזיװַאב ןַאד ךיז ןבָאה עיסעלָאּפ ןוא ןילָאוװ
 םגה ,ןדיי ךיוא ןעוועג ןענעז ןּפורג יד ןיא ,רעמענּפָאדָאידַאר ןוא רעוועג טימ

 ,גנומַאטשּפָא עשידיי רעייז ןייז וצ הדומ טגַאזטנַא ךיז טָאה טכַאמ-עשיטעווָאס יד

 טקעמשעג טינ טָאה סָאד םגה ,ןדַאירטָא עשידיי ערעדנוזַאב ךיוא ןענעז ןעוועג

 .ןרידנַאמָאק-ןענַאיטרַאּפ עשיסור יד

 יד ןיא ןלַאפעג ןענייז רעפמעק- ןדיי יד ןופ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה

 יד ןגעוו תועידי יד ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןענעז ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ןטכַאלש

 רַאפ אנוש ןָא המקנ ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,רעפמעק-ןדיי יד ןופ ןטַאט עטסיירד

 ןבָאה סָאװ ןרידנַאמָאק ןעוועג .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ ןוא קלָאפ רעייז

 ןענעז ןלַאפ ליפ ןיא .רעײבַאקַאמ יד ןופ ךעלקינייא יד רעפמעק יד ןיא ןעזעג

 -עלּפ עטסכעלרעפעג יד ןיא ןרָאװעג טקישעג ,תוביס ענעדײשרַאפ בילוצ ,ןדיל

 .רעצ
 יד ךיז ףיוא טליפעג ןבָאה רעפלעה עשיניַארקוא ערעייז ןוא ןשטייד יד

 ןיא זַא טנַאקַאב ןעוועג זיא'ס .טרפב ןדיי ןופ ןוא ללכב רענַאזיטרַאּפ ןופ טנַאה

 יד טימ ךיז ןפערט רַאפ טַאהעג ארומ רעמ ןשטייד יד ןבָאה ענווָאר ןופ טנגעג
 ןטימ יוװ ,ןגעוו ןוא רעדלעוו יד ןיא ייז ףיוא טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ

 | | .טנָארפ ןפיוא אנוש



 ;ענוָאר ןיא ןדיי ןופ דנַאמשרעדיװ
 ענווָאר ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןיא ךָאנ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,טגָאזעג יװ ,ןענעז ענווָאר ןיא ןדיי יד

 .טָאטש ןיא שטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ םישדח עכעלטע ,1941 טסברַאה
 -ָאו ןיא ןדיי יד, גנולדנַאהּפָא ריא ןיא טלייצרעד בשק-ןייטשנעזייא יטעב
 םעד טגָאזעג רַאסימָאק-סטיבעג רעד טָאה 1941 ינוי ןטס29 םעד זַא =,ןיל
 ןטעבעג ןוא תושפנ 20,000 יװ רעמ ןזייּפש טינ ןָאק טָאטש יד זַא ,טַארנדוי
 יו ,ענווָאר ןיא ןדיי עלַא ןופ תומישר םיא ןלעטשוצ

 ףיוא ןוא "ןזייווסיואק 1,500 ןרָאװעג טלייטעגוצ ןדיי יד ןענעז רעטעּפש
 ךבָאה עקירעביא יד :תושפנ 6,000 ןביילברַאפ טנעקעג ענוװָאר ןיא ןבָאה יז
 ןייק -- םַאטשּפָא רעייז ןופ טרָא ןטיול ,"טלדיזעגסיואק ןרעוו טפרַאדעג

 ךרָאּפ טזָאלעג רעירפ ךיז ןבָאה ןדיי יד .דנא.א עירדנַאסקעלַא ,ץשַאה ,ןַאוװעלק
 | .ןעגנוניואוו עקירעהעג טימ ךיז ןגרָאזרַאפ וצ ידכ ןיהַא

 'ךט7 םעד ןעמוקעגרָאּפ זיא ענווָאר ןיא ןדיי יד ןופ עיצַאדיװקיל עטשרע יד
 'ףרָאװעג ןבירטעג גָאט ןקידנגער ַא ןיא ןענייז ןדיי 17,000 .1941 רעבָאטקָא
 .ךרָאװעג ןענעז עלַא ואוו ,טָאטש ןופ .מלק 23 לדלעוו ַא ,סעקנעסאס וצ
 ,טבַארבעגמוא

  טרַאּפשרַאפ ןענעז ןדיי "עוויטקודָארּפש טנזיוט 272 ענעבילבעגרעביא יד
 "קיל רעקידרעטעּפש ַא ןיא ןעמוקעגמזא ןענעז ךוא ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג
 : ֿ,עיצַאדיװ

 .'טָאה סָאװ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רָאיַאמ ַא ,רענוװַאר ַא ,ןַאמצלַאז ַא
 ""ןבעל רעקיצנייא רעד זיא ןוא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא טבעלעג
 טלייצרעד ,עגווָאר ןיא הטיחש-ןסַאמ רעטשרע רעד ןופ תודע רענעבילבעג
 ?;סעקידנעגלָאפ

 ןוא רעבירג יד וצ ןריפ סָאד) טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה סָאװ יד
 -עגמוא זיא ױזַא .ןגיוא יד ןכָאטשעגסױא ןעמ טָאה (טעקַאנ ךיז ןָאטסיױא
 רעטלַאהכוב ןוא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג טָאטש ןיא רערעלוּפָאּפ רעד ןעמוק
 ּרענווָאר רעד ןופ ישאר בר רעד ןטלַאהעג ךיז טָאה שידלעה ...קַאיװָאקנַאי
 םיא ידכב ,ןבעל ןזָאל טלָאװעג םיא ןבָאה ןשטייד יד .תיפי-המ ברה ,הליהק
 -ער עקיטומ ַא ןטלַאהעג טָאה תיפי-המ ברה .ןקעווצ ערעייז רַאפ ןצונסיוא
 'ןופ ליוק ַא ,ןעמוק טעו המקנ ןופ גָאט רעד זַא ,קידנפורסיוא ,ןדיי יד וצ עד
 ןטימ ןיא ןופ עדער יד ןסירעגרעביא טָאה ןַאמ- ס.ס ןשטייד ַא

 ןופ ןלַאפ ןגעװ טלייצרעד רעניארקוא ןבָאה ?עיצקַא; רעט2 רעד ךָאנ
 :קָאטש ןט2 ןופ ןפרָאװעג ןדיי יד ןבָאה זיוה ןייא ןופ .ענווָאר ןיא דנַאטשרעדיװ

153 



154 

 ,טעדנואזורַאפ ןרָאװעג רעניַארקוא 2 טוט ןלַאפעג זיא שטייד ןייא .סעבמָאב
 ,סרעקנוב עשידיי ןופ ןסָאשעג ךיוא טָאה ןעמ

 טלייצרעד טָאה ,ענוװָאר ןיא ןדיי יד ןופ עיצַאדיװקיל רעט2 רעד ןגעוו

 רעד ,גרעבנערינ ןיא רעכערברַאפ-סגירק עשטייד יד ןופ סעצָארּפ ןפיוא

 1941 .טּפעס ןשיווצ טריפעגנָא טָאה סָאװ א?עבערג ךירדירפ ןַאמרעה שטייד
 ןיא גנוי ףעזָאי ןופ עמריפ-יוב רעד ןופ ןעגנולײטּפָא טימ 1944 רַאונַאי --

 זַא ,ןבעגעגנָא זיא תודע-תייבג סעבערג ןיא ,שטָאזימ ןוא ווָאנובלָאדז ,עגווָאר

 ןרָאװעג ענוװָאר ןיא ןענעז ,1942 ,ילוי ןט14 ןפיוא ןט13 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 -פעשַאב טָאה סָאװ ,עבערג ,5,000 רעפעגמוא ,ןדיײ-ָאטעג עלַא טרידיווקיל

 .,ווָאנובלאדז ןייק ייז טריפעגסיורַא םעד רַאפ טָאה ,ןדיי 100 ַא ענוװָאר ןיא טקיט

 ךיז ןבָאה ,עיצַאדיװקיל רעד תעב זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה עבערג

 ןוא ,רעזייה ערעייז ןיא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןּפורג ןוא תוחּפשמ ענלעצנייא
 זיא זיא רע ןעוו .ןטַאנַארג טימ ןסיירפיוא טפרַאדעג ייז ןבָאה ןשטייד יד
 "ערג ןופ ןדיי 7 ןטלַאהרַאפ ןטנַאיצילימ עשיניַארקוא ןבָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא

 .ןעװעטַאר וצ ייז ידכ ,ןרעקקירוצ טזומעג ךיז טָאה עבערג ,רעטעברַא סעב

 ןופ רַאסימָאק-סטיבעג רעד ךיז וצ ןדַאלעגנייא ןעבערג טָאה ילוי ןט123 םעד

 "קיל רעטנעָאנ רעד ןגעוו םיא טגָאזעגנָא ןוא ,לַאשראמ גרָאעג ,ווָאנובלאהז

 "רעד ייז טָאה'מ ואוו ,ענווָאד ןיא יו טקנוּפ ,ןדיי עקיטרָאד יד ןופ עיצַאדיװ

 ןגעו ע"ג ןייז ןיא טלייצרעד ךיוא טָאה עבערג .לָאפאטסָאק ןבעל טעדרָאמ

 רעד ןרעטש וצ טימַאב ךיז טָאה עבערג .ענבוח ןיא ןדיי יד ןופ דרָאמ םעד

 .(ערטסא) גָארטסָא ןוא שטַאזימ ,ווָאנובלאדז ןיא ןדיי יד ןופ עיצַאדיוװקיל

 םעד טגידלושַאב רע טָאה ענװָאר ןיא דרָאמ םעד ןיא .גלָאפרעד ןָא רעבָא

 -רעדיוו טגײצעגסױרַא ןבָאה ןדיי יד .ץטויפ .רד רעריפדזַאב םרוטש .ס .ס

 -רַאפ ןעוועג ןענעז רעטסנעפ ןוא ןריט יד .ןעגנוניואוו ערעייז ןיא דנַאטש

 ץילימ ןוא טייל-.ס .ס יד .טנעפעעג טינ ןבָאה רעניואזונייא יד ןוא ןסָאלשו

 "ניירַא ןענעז ןוא סנעזייא ןוא סנעקלַאב טימ ןריט יד ןכָארבעגפױא ןעבָאה

 טינ ןלַאפ בור'ס ןיא ןבָאה ןדיי יד תויה ,ןעגנוניואוו יד ןיא ןעגנורדעג

 טדנעװעגנָא ץילימ ןוא .ס .ס יד ןבָאה ;ןעגנוניואוו יד ןזָאלרַאפ טלָאװעג

 ןוא סעבלָאק יד טימ ןגָאלשעג ,ןשטייב טימ ןסימשעג טָאה ןעמ .טלַאװג

 ןרָאװע טמױרעגּפָא ןענעז ןעגוניואוו יד זַא ,ךעלדנע טכיירגרעד םורַא יױזַא

 ןדיי ךס ַא ןגיױאווַאב ןבָאה ענווָאר ןיא גנוקיליטרַאפ רעד ןגעוו תועידי יד

 ןָא ןסילשנָא ךיז ןוא רעדלעוו יד ןיא סנטייצַאב ןפיולטנַא ןַארעיזָא ןופ

 "וקעגמוא ןענייז ייז ןופ ליפ :?,סומ-רב השמ טלייצרעד ,רענַאזיטרַאּפ יד

 .ןסעטיװיטקַא רעדָא ןעגנורעדנַאװ ערעייז תעב ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעדָא ןעמ

 -ַאס וצ םיא טימ סױרַא רעטעּפש ןענייז ענװָאר ןופ עכעלטנגוי עקינייא

 .ןריפסיוא םייב ןלַאפעג ןענעז רענוװָאר ייווצ .אנוש ןגעק ןטעברַא-שזַאטָאב

 עּפורג ַא טימ ןעמוקקירוצ רעטעּפש ןזיװַאב טָאה ןײלַא רע ,עבַאגפיוא ןַא

 .ענווָאר ןייק וועיק םורַא רעדלעוװ ןופ רענַאזיטרַאּפ



 ןעננוקינייאראפ-רענַאזימרַאּפ ןיא ןדיי רענילַאװ

 : - ןדָאירטַא ןוא

 'זיא ןילָאװ ןיא דַאירטָא רענַאזיטרַאּפ רעטריזינַאגרָא רעטשרע רעד
 ;1942 ינוי ןיא זיא סָאװ ,וועידעוודעמ .ד ןופ עּפורג-ןטסיטושַארַאּפ יד ןעוועג
 ןענַאטשַאב הליחתכל זיא דַאירטָא רעד .ןענַאלּפָארע ןופ ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא
 ןוּפ רעמענלײטנָא ,ןרענָאיצולָאװער עשינַאּפש ךיֹוא רעטנורעד ,ןַאמ 80 ןופ
 :ןיא ןענַאטשעג דַאירטָא רעד זיא ,ָאידַאר ןופ ףליה רעד טימ .גירק-רעגריב
 -,רעוועג ןקישרעביא ןענַאלּפָארע ךרוד טגעלפ סָאװ ,עװקסָאמ טימ גנודיברַאפ
 :י | .  ,דַאירטָא םוצ ןשטנעמ ןוא סעיצקורטסניא ,ןטנעמַאקידעמ

 --:עצנָאק ךיז טָאה עּפורג עטנּפָאװַאב טוג רעבָא ,עניילק סוועידעוודעמ
 ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,טעברַא-שזַאטָאבַאס ןוא-סגנוריּפשסיוא ףיוא טרירט
 ןשיצַאנ ןופ ץנעדיזער יד ןרָאװעג זיא עכלעוו ,ענוװָאר םורַא טנגעג רעד ןיא
 ערעדנַא ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש .ךָאק ךירע ,עניַארקוא ץנַאג ןיא רַאסימָאק
 עטמירַאב סקאפווָאק ,(יקסווָאגינרעשט) ווָארָאדָאיפ ,ןווָארובָאס ןופ ןדַאירטָא
 ,ערעדנַא ןוא (יקסנעווָאר) ווָארָאדָאיפ ,אמגעיב לַארענעג ןופ ,עיזיוויד

 ןיא טלייצרעד רע .דַאירטָא ןיא ןדיי טכַארבעג ךיוא טָאה וועידעוודעמ
 ןגעוו ,יקסראסעצ שטיווָאנימאינעוו טרעבלַא .רד םעד ןגעוו תונורכז ענייז
 --ץדנַאב טימ טױטשנעמַאזוצ ַא תעב ןלַאפעג זיא סָאװ) ,יקסווָאלױמש אשירג
 : ,םַאטשּפָא רעייז ןגרָאברַאפ ןבָאה ןדיי בור'ס .דנַא .א ,(סעצווָאר

 :טנָאמרעד ,דַאירטָא םוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סָאװ ,ןילָאװ ןופ ןדיי ןגעוו
 רעריּפשסיוא ענייז זַא ,טביירש רע ואוו ,ךוב ןייז ןופ ףוס םוצ .וועידעוודעמ
 ןשטנעמ ןּפורג, :ֹוצ ךיוא טיג ןוא ץיצילַאג ןופ םיטילּפ-ןדיי ןפָארטעגנָא
 ןיא ןפָארטעג טפָא ןעמ טָאה ,ןטסישַאּפ יד ןופ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןגעלפ סָאװ
 :ןסיגנײרַא ךיז ייז ןגעלפ ,רענַאזיטרַאּפ ןפערט ןגעלפ יז ןעוו ןוא ,רעדלעוו יד
 'ףענראס ןוא רענאמוצ יד ןיא ,זדנוא ייב ןעוועג זיא סע יװ ,ןדַאירטָא יד ןיא
 | .(א:? .(ןילָאװ ןיא) "רעדלעוו

 .'ףיוא טלייצרעד עיצילַאג-חרזמ ןוא ןילָאװ ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעוו |
 םעד ןגעוו עז) תונורכז ענייז ןיא ,בַאטש סקאפווָאק ןופ טּפױה ,ַארָאגישרעװ .פ
 ,(רעטייוו

 ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאפ ןיא .דנַא .א ץערָאק ,ענװָאר ןופ ןדיי
 -רעד קצול-ענווָאר ןופ טנגעג ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי ַא ןגעוו

 . גננינעק .נ סעקידנגלָאפ טלייצ
 רעד ןיא 1942 בייהנָא ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי ַא טריזינַאגרָא ןבָאה יקלָאק ןופ רעּפיק םהרבא ןוא קישטיַאכ עשיז ,ןַאוועלק ןופ ןייטשראג ףסוי
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 ייז ,רעדילגטימ 40 ןבילקעגפיונוצ ייז ןבָאה זייווכעלסיב .קצול-ענווָאר טנגעג
 -קיל ןבָאה סָאװ ןרָאטַארָאבַאלָאק ןוא ןשטייד ןופ המקנ טשרעוצ ןעמונעג ןבָאה
 ,יקלָאק ןָאיַאר ןיא טרירעּפָא טָאה עּפורג יד ,ךעלטעטש ייד ַא ןיא ןדיי טרידיוו
 ןיא קידנעייטש .,ןטקַא-שזַאטָאבַאס טריפעגכרוד ןבָאה ייז ואוו ,ןידיטס ,ןַאמוצ
 טסואוועג ייז ןבָאה ,םירעיוּפ עטמיטשעג-עשיטעווָאסדָארּפ טימ גנוהניברַאפ
 סָאװ טנַאיצילָאּפ רעדעי .ךעלעטש ןוא רעפרעד יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ

 -ַאטס) "ַאװָאלָאגע רעדעי ,ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ קידרעפייא טָאה
 -ריזיווקער ןלַאפַאב ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .ןרָאװעג טמױרעגּפָא זיא (עטסַאר
 "יא עקירעביא יד ןוא ךיז רַאפ ייווצ רעדָא וק ַא ןעמונעגוצ ,סעדערעשט עט
 .סָאבעלַאב םעד ןבעגעגרעב

 ןגעלפ עטסטלע- םירעיוּפ יד ןוא ,ןדירפוצ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב יד

 ,דַאלקס ,יירעקלעמ ,זיוהטכעש ַא ןסיירפיוא ןגעוו יז וצ ןדנעוו ןיילַא ךיז
 ,דנַאלשטיײד ןייק טעברַא ףיוא ענעמונעגוצ ןעײרפַאב

 טּפָא ןפרַאד ןגעלפ סָאװ ןדיי ףיוא סעװַאלבָא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד

 -ענּפָא ךיוא ךיז ןבָאה ןדיי יז .ןסױטשנעמַאזוצ ךיוא ןעוועג .טרָא סָאד ןטייב

 רעד וצ .סיצַאנ יד וצ ןדיי ןבעגסױרַא ןגעלפ סָאװ רעניַארקוא טימ טנכער

 ךרוד טריפעגנָא ,ַאקװאיפַאז ןופ ןדיי 14 ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענעז עּפורג

 רעטעּפש .רעפרַאװנלױק ייווצ טַאהעג ןבָאה ייז .טנַאדנעמָאק רעניַארקוא ןַא

 רעטמירַאב רעד טימ טקינייארַאפ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעצנַאג רעד ךיז טָאה

 ןקַאפװָאק ןופ עיזיוויד רענַאזיטרַאּפ

 .ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה םירבח ענייז ןוא קישטייכ

 ןעוועג זיא סָאװ רעצערַאק ַא - סקופיַאקסילַא היתב ןירענַאזיטרַאּפ יד

 "עג טקישעג ןטרָאד הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ זיא ,ענווָאר ןיא טַארייהרַאפ

 יד ייב ןטעברַא וצ ,ןעיורפ עגנוי עקיטפערק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאוװ

 ,רעגירק ַאטסוג טסינומָאק .ועג םעד ןפָארטעג יז טָאה טרָאד .ןשטייד

 -רַאמ עינַאפ ןוא עיליצ עלעדיימ ןיילק ריא ךיוא טעװעטַארעג טָאה רעכלעוו

 .קעלַאש
 וצ ןעוועג הכוז טָאה ץערָאק; זַא ,טלייצרעד ץערָאק ןופ ףירח .ז ךיוא |

 ןקיטולב סרעלטיה ןגעק ןעוועג ךעלרעניא ןענעז סָאװ ,ןשטייד עכעלטע

 .טיוט ןופ ןדיי ןעװעטַאר וצ טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןָאטעג ןוא םישזער

 "עג ןבָאה זיוה סנייטשנעמָאק ןיא :?"טרעבָאר ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 ןבָאה .דנַא ,א ורדיוו םירמ ףליה סנעמעוו טימ ,ןריציפָא עשטייד 2 טניואוז

 ג5.ָאקסולַאז טלייצרעד -- רעלעק ןיא ץוש ןענופעג

 ןיא לייוו ,ץערָאק ןייק קעװַא ייז ןענעז ,סנירעניַארקוא סלַא ןָאטעגרעמטיא

 ןיא ןכָאװ רָאּפ יד .ןעוועג טינ ןדיי ןייק ןיוש ןענעז קצול ,ענבוד ,ץענעמערק

 ןרעגירק ןופ העידי ַא קידנעמוקַאב .עכעלקערש ןעוועג ןענעז ָאטעג רעצערָאק

 "טנַא ,הצע סרעגירק טול ,ַאקסולַאז זיא ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל טייג עמ זַא
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 ליפ ךָאנ .רעטייוו ןפיול וצ ױזַא יוװ ןזיוועג ריא טָאה סָאװ שטייד ַא וצ ןפָאל

 דיי רעוועיק םעד רעטנורעד ,רענַאזיטרַאּפ 2 ןפָארטעגנָא יז טָאה ןעגנורעדנַאװ

 רעדנוזַאב ןייק טימ טנכייצעגסיוא טינ ךיז טָאה דַאירטָא ןייז ,דימשרעּפוק
 ןעיינ ןעמונעג ןוא ןדיי רעצערָאק ךָאנ ןפָארטעג טרָאד טָאה יז .ןדיי וצ עביל
 .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ רעדיײלק-שזַאלפומַאק

 -דעמ ןופ דַאירטָא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ףוס לכ ףוס זיא ַאקסולַאז
 -וט ןופ ןדיי 20 ַא רעטנורעד ,ןַאמ 600 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןוועדעיוו
 ,ןדיי עשיסור ךיוא יוװ ,ענווָאר ,שטירזעמ ,ןישט

 ןופ רענַאזיטרַאּפ טימ טכַאמעגכרוד יז טָאה "שא תליבט; עטשרע יד
 קעווצ םעד וצ .ליהיווז ןופ טנַאדנעמָאק ןשיצַאנ םעד ןּפַאכ םייב ,קַאפווָאק .נעג

 יד ןעוועג זיא הלכ יד ואוו .הנותח עשיניַארקוא ןַא ןרָאװעג טרינעצסניא זיא
 -רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ ןוז רעד ,ןתח רעד ןוא ןירענַאזיטרַאּפ ענענָאטעגרעביא
 "וחמק יד ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגנָא יד ,ליהיווז ןיא החּפשמ
 טָאה ,החמש רעד וצ ןרָאװעג ןטעברַאֿפ זיא סָאװ טנַאדנעמָאק םעד ."םינת
 ,יורפ סשטייד םעד .ןסָאשרעד ןוא דלַאװ ןיא טריפעגסיױרַא ,טרוכישעגנָא ןעמ
 זיא ,תועידי עקיטכיוו ןבעגרעכיא ךרוד ןעוװעטַאר טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ
 ,ןסָאשרעד ןרָאװעג ךיוא

 ןופ רעטכיר ןשטייד ַא טּפַאכעג רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה לָאמ ןטייווצ ַא

 ,ןַאמוצ ףרָאד ןבעל ,םירמוש 2 ענייז טימ ןעמַאזוצ ,ןסָאשרעד םיא ןוא ענווָאר
 .ענווָאר רעטניה

 ךירע לַארענעג ןפיוא טַאטנעטַא רעד ןעוועג רעבָא זיא ןעגנולעג טינ
 ענווָאר ןופ טָאה סָאװ ,?עניַארקוא ,טַאירַאטימָאק-סכייר, ןופ טּפיױה םעד ,ךָאק
 ַא ןעוועג ןַאד זיא ַאקסולַאז .,ןילָאװ ןיא ןדרָאמ-ןסַאמ יד טימ טריפעגנָא

 טקידנערַאפ ךיז טָאה עיצקַא יד ,לָאטיּפש-ןשינַאזיטרַאּפ ןיא רעטסעווש
 -ַאב ןבָאה ייז .ענוװָאר ןייק רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגנָא יד רַאפ שיגַארט
 "מוא ןיילַא ךיז ןוא ןשטייד עקידנפיולכָאנ יד ףיוא ןטַאנַארג ןפרַאװ וצ ןזיוו
 ,ןטַאנַארג עטצעל יד טימ טכַארבעג

 -עג דלַאװ ןיא טָאה יז ואוו ,ענזערעב טכוזַאב ַאקסולַאז טָאה ץרעמ ןיא
 ,דיירפ טימ ןעמונעגפיוא יז ןבָאה סָאװ ןדיי רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ ןענופ
 טפָא רעייז ללכב זיא לָאטיּפש ןיא טעברַאעג טָאה ַאקסולַאז ואוו ,דַאירטָא רעד
 ,עביל ןוא דובכ ליפ טעברַארעד ךיז טָאה ַאקסולַאז .טרידרַאבמָאב ןרָאװעג

 יז ןיא 1944 רָאי ףוס ,רענַאזיטרַאּפ עטעדנואוורַאפ-רעווש קידנעװעטַאר
 ,ןדיי 2 זיולב ןענופעג טָאה יז ואוו ץערָאק ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ךוב ןייז ןיא ,וועידעוודעמ .ד ,רידנַאמָאק-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור רעד
 עשידיי 2 ןגעוו ךיוא טלייצרעד ,(שיסור) ?ענווָאר רעטנוא ןעשעג זיא סָאד;,
 סָאװ ,ַאקסװָאלָאקָאס ַאדיא ןוא טנַאפלעג ַאזיל ,ענווָאר ןופ סנירענזַאיטרַאּפ
 ,ענווָאר ןיא ָאניזַאק-ןריציפָא ןשטייד ַא ןיא סנירענלעק סלַא טעברַאעג ןבָאה
 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ענװָאר ןיא טנורגרעטנוא ןופ עיצקורטסניא רעד טיול
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 -לעק עשידיי יד ןבָאה ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ סעידעוודעמ טימ טקַאטנָאק ןיא
 "עה ןוא ןריציפָא עשטייד ליפ טכַארבעגמוא ןוא ָאניזַאק יד ןסירעגפיוא סנירענ
 וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא טָאטש ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ייז .עטמַאַאב ערעכ
 .ענווָאר םורַא רעדלעוו יד ןיא עזַאב סוועידעוודעמ

 ןדַאירטָא סוװָארובאפ ןוא סוועידעװדעמ ןיא ענטיקַאר ןופ רענַאזיטרַאּפ

 -עס רעטצעל רעד תעב זַא ,טלייצרעד ןוקלאוו היח ןירענַאזיטרַאּפ יד

 ךיז ןדיי רעטרעדנוה ןבָאה ,1942 טסוגיױא ןט26 םעד ,ענטיקַאר ןיא עיצקעל

 ןענעז ערעדנַא ,ןלַאפעג ליפ ןענעז ןסָאש יד ןופ .דלַאװ ןיא ןפיול ןזָאלעג

 ןופ עּפורג ַא ןיא ןעוועג זיא ןיילַא יז ,ײצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג

 טינ ,לטעטש ןיא ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז 16 .טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ 9

 יד ןוא ןוקלַאװ .דלַאװ ןיא ןבעל ןופ ןטייקירעווש יד ןגָארטרעביא קידנענָאק

 ,ןדיי עדנערעדנַאװ ךָאנ אקווילעּפַאק ףרָאד ןיא ןפָארטעג ןבָאה 2 עקירעביא

 ,דַאירטָא סוועידעוודעמ ןיא טכַארבעג ייז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ 2 ךיוא יוװ

 "יזרַאפ ןוא ,ןדיי עלַא ןעמעניירַא טעװ רע זַא ,טגָאזעג ייז טָאה וועידעוודעמ

 ןדיי יד טָאה'מ .ןעייר ענייז ןיא ןפמעק ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ,םויק רעייז ןרעֶד

 .ןטעברַא-טסניד ייב טנעדרָאעגנייא

 -רַאפ ךיז ןבָאה םיא ןטכיררַאפ טימ .בורל ןעוועג זיא דַאירטָא ןיא רעוועג

 רעדעי ןוא ןסקַאװעג רדסכ זיא ןדיי לָאצ יד .,רענַאזיטרַאּפ עשינַאּפש ןעמונ

 טרעהעג ןעמ טָאה גָאט ןיא לָאמ 2 ,טעברַא עדנעכערּפשטנַא ןַא ןענופעג טָאה

 ןרָאװעג טנעדרַאעגנייא ןענעז רעדניק 12 .ָאידַאר ןכרוד עװקסָאמ ןופ סיינ

 .ןיטסיטושַארַאפ רעגניי ַא ךרוד טריפעגנָא ןטרָאג-רעדניק ַא ןיא

 טכעלש טָאה סָאװ ,עװקסָאמ ןופ ןַאלּפָארע ןַא ןופ עפָארטסַאטַאק ַא בילוצ

 ןבײהנָא ןוא ץַאלּפ םעד ןטייב טזומעג ןעמ טָאה ,טנערבעגּפָא ןוא טעדנַאלעג

 דַאירטָא רעד זַא ,ןעגנַאלק ןענַאטשטנַא ןענעז רעפרעד יד ןיא .ןרעדנַאװ ללכב

 -עגנייא זיא ,סײװדנַאז רענַאזיטרַאּפ ןטימ שארב .רעפמעק רעטנעזיוט טלייצ

 ןוא ןעיורפ םינקז ,ןדיי 150 ןופ רעגַאל-עילימַאפ ַא ךיוא ןרָאװעג טנעדרָא

 :פןסקיב 18 ןוא דרעפ 16 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעדניק

 ךרוד ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג זיא סָאװ ,אנטיקאר ןופ יקסנאשלא יבצ

 ןייק רעגַאל-םענעגנַאפעג ןופ ןפָאלטנַא זיא ,ווָאגינרעשט ןבעל ןשטייד יד

 יד ןטרָאד טרידיווקיל טָאה'מ ןעוו ,טסברעה ןיא .ןילָאטס ןבעל ,ווָאזערעב

 ןבָאה ייז .ןפולטנַא וצ ןדיי רעװָאזערעב יד טנרָאװעג יקסנאשלא טָאה ,ןדיי

 ,ןרעדנַאװ םישדח 2 ךָאנ ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא זיא יקסנאשלא ,טגלָאפעג טינ םיא

 ,ןווָארובאס ןופ רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ןָא ןסָאלשעגנָא ךעלדנע ךיז רע טָאה
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 יד סָאװ ,אלעס עיאראטס ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ םירעיוּפ 13 טימ
 ךיז טָאה ענעמוקעג יד טימ .םירעיוּפ 680 עריא טימ טנערברַאפ ןבָאה ןשטייד
 ןברָאװרעד ךיז ןבָאה יז ןעמעוו קנַאד ַא ,ווָאסָאנָאקסָאלּפ טנַאנעטיײל ןעוועג לּפטמ
 רַאונַאי ןט23 םעד ןילָאטס לטעטש סָאד טרעבארעד טָאה וװָארובָאס .רעוועג
 ןסירעגפיוא ןיקסנאשלא טימ שארב 5 ןופ עּפורג ַא טָאה לירּפַא ףוס ,3
 9 יד ןופ רעוועג סָאד ןברָאװרעד ןוא ענטיקאר ןבעל ןעיירעקאה-ןייטש יד
 ,ןקַאזָאק-םירמוש ענעגנַאפעג

 -שזַאטָאבַאס טריפעגסיוא םעד טייז טָאה ,עּפֹורג ןייז טימ ,יקסנאשלא
 וצ גנואיצַאב ןייז טרעדנעעג טָאה ווָארובאס ןיא ןַאבנעזיא רעד ףיוא ןטקַא
 -ַאּפ רעשידלעה רעד ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענעז סע רעכלעוו וצ ,עּפורג רעד
 ךיוא יװ ,רעפמעק ענערַאפרעד 10 ךָאנ ןוא קושטמעראי יליסַאוװ טסיטושַאר
 ןופ 150 יד ןשיוצ .,קושטניּפ ןוא ןאמסורט רעטנורעד ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי ךָאנ
 ךיז ןבָאה םירבח ענייז ןוא יקסנאשלא .ןדיי 24 ןעוועג ללכב ןענעז דַאירטָא

 ןשיווצ גוצ ןטרעצנַאּפעג ןשטייד ַא ןסיירפיוא םייב טנכייצעגסיוא רעדנוזַאב
 .עיצנַאטס יד טרעבַארעד ןוא דורגשַאמָאט ןוא עװעסָאלק

 -שזַאטָאבַאס םעד ןופ רעריפנָא סלַא יקסנאשלא זַא ,טלייצרעד ןאמסורט

 רעד --- טייהנייא רעד ןופ סעיצקַא עטסעטסיירד יד טריטעגכרוד טָאה ,לײטּפָא
 ףיוא שזַאטָאבַאס ,ענטיקאר ןיא עיצנַאטס רעשירטקעלע רעד ןופ סיירפיוא

 רעדניק ןוא ןעיורפ טימ תוחּפשמ לָאצ ַא ,ןקַאזָאק ףיוא ןלַאפנָא ,ןענַאבנעזיײא
 ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,טייהנייא סווָארובָאס ןופ ץוש ןרעטנוא ןעוועג ןַאד ןענעז
 זיב 1942 רעמוז טייז טָאה דַאירטָא סווָאנָאקסאלפ .,ןפמַאק ןיא טנכייצעגסיוא
 ,ןָאיַאר םעד טשרעהַאב 1944 גנַאפנָא

 ףסוי רענַאזיטרַאּפ רעד ןלַאפעג זיא דורגשַאמָאט ףיוא עקַאטַא רעד ייב

 ןייק ןעמוק ןלעוװו סָאװ ,םירבח יד ןטעבעג טיוט ןרַאפ טָאה סָאװ ,יקסנאשלא

 ,דובכ ןשידיי ןופ רעקידיײטרַאפ יד ןשיווצ ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד ,לארשי ץרא

 טָאה ,(גירק"רעגריב ןופ דלעה) יקסוואטאק ןופ .נ ,א דַאירטָא ןיא קידנעייז

 טעשזדנָאלבעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד רַאפ ןָאטעגפיוא ליפ יקסנאשלא ףסוי

 ןוא ךיז וצ ייז ןעמענניירַא ֹוצ םירעיוּפ ןגיואווַאב טָאה רע ,רעדלעוו יד ןיא

 ,רערעל ַא ןסָאשרעד רע טָאה ןיסאראק ףרָאד ןיא ,ייז ןדײלקַאב ןוא ןזייּפש

 ,םעד ןגעוװ ןשטייד יד ןרסמ טָארדעג טָאה סָאװ

 ןליופַאב ןעמ טָאה ,יימרַא עשיטעוװָאס יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו
 ןיא רעבירַא ןענעז ייז ןוא ,טנָארפ ןרעטניה ןטעברַא ןצעזרָאפ ןיקסנאשלָא
 ליפ טריפעגרעבירַא ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,לָאּפָאנראט-גרעבמשל ןופ טנעגעג

 ןיא עּפורג ןייז טימ ןעוועג יקסנאשלא זיא טייצ עצרוק ַא ,עטעדנואוורַאפ
 ןופ דלעה, ןעדרָא םוצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ רע זיא רעטעּפש .דַאירטָא סווָאטיש
 (אנפ,לארשי ןיא טצעי טניואוו רע .,?דנַאברַאפ-ןטעוװַאס
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8 
 לא

 יד ךיוא ןלייצרעד טנגעגמוא ןוא ענוװָאר ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעוו

 ךיוא ןרעדליש ייז :2סיקצעצ הדֹוהי ןוא לזנעג סחנּפ רענַאזיטרַאּפ רענווָאר
 ייז ױזַא יו ןוא ןייטשוצסיוא טָאהעג ןבָאה ןילָאװ ןיא ןדיי ענעפָאלטנַא סָאװ
 ,םיאנוש ןוא רענגעק יילרעלכ ןגעק טפמעקעג ןבָאה

 ,רעוועג ןגירק וצ ןעוועג זיא דלַאװ ןיא טירש ערעזדנוא עטשרע יד;
 ןגיוצעגקירוצ טינ ןוא ןטייקכעלגעמ עלַא טצונעגסיוא םעד רַאפ ןבָאה רימ
 ןדיי עּפורג ַא ןענַאטשעגוצ זדנוא וצ סע ןעוו .ייז ןופ רענייק ןופ ךיז
 סור רעד ןרָאװעג רידנַאמָאק יא זיא ,ןסקַאװעג זיא עּפורג יד ןוא ,וועיק ןופ
 "נָא ןזיװַאב רימ ןבָאה ןדַאירטַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .קוילסַאמ רָאדָאיפ

 ,ןשטייד ידף יוא קערש ַא ןפרַאװ

 -דנוא רימ ןבָאה ,עּפורג עשידיי ַא זיולב ןעוועג ןענעז רימ ןעוו ,הליחתכל
 ןעוו .רעניַארקוא ןוא שטייד ןזעי ןופ המקנ ןעמענ ןיא ןעזעג עבַאגפיוא רעז
 טייקרעכיז רעמ ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,דַאירטָא רעטשימעג ַא ןרָאװעג ןענעז רימ

 רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא .אנוש ןופ ןקור ןיא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןביױהעגנָא ןוא
 ןדַאירטָא עכיירלָאצ ןוא ענעדַאפרעד רעמ טימ טקיניײארַאפ ךיז רימ ןבָאה
 -ָאידַאר ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ווָארָאדָאיפ ןופ דַאירטָא ןטימ רעטנורעד

 .עווקסָאמ טימ גנודניברַאפ

 ןדַאירטָא יד ןופ רידנַאמָאק ןיָאװעג ווָארָאדָאיפ זיא 1942 רַאורבעפ ןיא

 ןוא ץיװָארבמָאד ןשיווצ טייקיטעט ַא ןביױהעגנָא טָאה ןוא טנגעג רענוװָאר ןיא

 ,קסניּפ

 -רעביא טָאה סָאװ ,ָאמגעיב רָאיַאמ-לַארענעג ןעמוקעגנָא זיא ילוי ןיא

 ןדַאירטָא 4 ןעוועג ןענעז ןַאד .ןילָאװ ןיא גנוריפנָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןעמונעג

 ןיא דַאירטָא-"װָאלישָארַאװ, ןשידיי ןגעוו ָאד ןדייר םירבחמ יד) רערעזדנוא

 עז ,קושטלַאקַאב .מ ןוא ארויסימ .מ טימ שארב .,דלַאװ רעוועשטיראווס

 עלַא יז ןופ ,רעשיליוּפ ַא ןוא אמגעיב ןופ ,ווָארָאדַאיפ ןופ ,(רעטייוו םיא ןגעוו

 יד רעביא טרעדנַאװעג ןבָאה רימ .גנוקינייארַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ,סעיצקַא וצ סױרַא טכַאניײב ןוא ןטלַאהַאבסיױא ךיז גָאטײב .רעדלעוו

 רעטילימ ןרעלוגער םעד ןפלעה ןסייהעג ודנוא ןעמ טָאה רעבמעצעד ןיא

 ,עקווָאלַאּפַאר ךרוד ןעגנַאגעג זיא געוו רעזדנוא .ענוװָאר ףיוא ףירגנָא ןייז ןיא

 יד ןענעז 1944 רַאונַאי ףוס .ךעלטעטש ערעדנַא ןוא ןַאפעטס ,ץערימידַאלװ

 ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא רַאורבעפ ןט4 םעד ןוא ,ענוװָאר ןיא ןיײרַא רענַאזיטרַאּפ

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,יקסווַאדיל רעדירב יד טימ דַאירטָא רעשידיי ַא

 יטרַאּפ עשידיי ןופ עּפורג רעד ןגעוו ךיז טדער ָאד) .שטייד ןגעק ףמַאק ןיא

 ,יקסווָאדיל רזעילא ןוא םהרבא רעדירב יד טימ שארב ,שטיװָאנַארַאב ןופ רענַאז

 ,ןקורק ןופ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןשידיי ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ

 ,(רעטייוו םיא ןגעוו לטיּפַאק עז --- ןילָאװ ףיוא



161 

 ,גוב םעד רעבירַא ,ןעגנולײטּפָא סווָארָאדַאיפ טימ ,רימ ןענייז רעטעּפש;
 "וצ רעייז ןלעטשּפָא ןוא ןקיטסעפַאב וצ ךיז טװאורּפעג ןבָאה ןשטייד יד ואוו
 ואוו ,ענוװָאר ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה לירּפַא ןטס25 םעד .טירטקיר
 סיױרַא טכַאנײב טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ תושפנ עשידיי 60 ןענופעג ןבָאה רימ
 שארב טעטימָאק ןשידיי ןופ ףליה ןעמוקַאב ןבָאה ייז .ןשינעטלעהַאב רעייז ןופ
 13?ןיקסווַאדיל ,וועל ,רעטסוש ,ךילרע ר"ד טימ



 ץעינעמערק ןיא דנַאמשּפיױא דעד

 דנַאטשפיוא ןַא וצ ןעמוקעג ,1942 ,טסוגיױא ןט9 םעד ,זיא ץעינעמערק ןיא
 עּפַאנק רעייז ןַארַאפ ןענעז דנַאטשפיוא םעד ןגעוװ .ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ

 ,ןבעל ןבילבעג טינ זיא ,םיא ןיא עטקילײטַאב יד ןופ רענייק לייוו ,תועידי
 וצ ןטָארטעגוצ ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,ןעמוקעגרָאפ זיא דנַאטשּפיױא רעד
 ןדנוצעגרעטנוא ךיוא ,ךיז ןציש םייב ןבָאה ןדיי יד .ָאטעג סָאד ןרידיווקיל
 טָאה ,ךָאװ ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,ןטרָאד הפרש יד .ָאטעג ןיא רעזייה יד
 .רעקידעבעל ןייק סיױרַא טינ זיא ָאטעג ןופ רענייק ןוא ,טעטכינרַאפ ץלַא

 דנַאטשפיוא ןגעוו סעדנעגלָאפ רימ ןענופעג "ךוב-רוכזי ,"ץעינעמערק; ןיא
 :ָאטעג ןיא

 ןיא דנַאטשפיוא ןרַאפ רָאי בלַאה ַא רעפעגמוא ,1942 טסברַאה ןיא ךָאנ;
 ןביוהעגפיוא רעניואוונייא רעצעינעמערק יד ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ

 אנוש ןטימ טפמעקעג ייז ןבָאה געט עכעלטע ;ןשטייד יד ןגעק רעוועג טימ
 ענעבילבעגנבעל יד ןבָאה ,ןעלטימ עלַא טזָאלעגסיױא ךיז ןבָאה סע ןעוו ןוא
 ןוא ןטייז עלַא ןופ טָאטש יד ןדנוצעגרעטנוא טנעה ענעגייא ערעייז טימ ןדיי
 ."רעייפ ןטימ טזָאלעגקעװַא יז

 ,טילּפ ַא דניק ַא ןבעגעגרבעיא טָאה העידי עכעלקערש ןוא עצרוק יד טָא

 -עג סנ יּפ לע ןוא ץיוועינשיוו לטעטש ןטנעָאנ םעד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ
 ז"לארשי ןופ דנַאל ןיא זדנוא וצ ןעמוק

 ָאטעג רעצינעמערק ןיא ףמַאק רעד, .נ .א טלייצרעד טרעוו רעמ ליפ

 רעד ןופ ךיוא ןוא ,ןדיייטינ ןופ ,רקיע רעד ,ןגָאז -תודע ןופ ךמס ןפיוא
 15סמוש לטעטש ןופ ,ןייטשנרעב עדירפ רענעבילבעג-ןבעל

 ןפמַאק עשידלעה יד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה תודע עשידיי-טינ ייר ַא
 ,הפרש ַא טנערבעג טייצ ךָאװ ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה ָאטעג ןיא זַא ןוא

 -טגנונפָאה םעד ןופ תודע סלַא ,שַא ןוא תוברוח רָאנ ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ

 עשידיי יד זַא ,טלייצרעד תודע עקיבלעז יד ,ףמַאק ןטלפייווצרַאפ ןוא ןזָאל

 ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,רעװעג םוכס ןסיורג ַא טַאהעג טָאה טנגוי

 ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ ךרוד ןרָאװעג ןבָארגרַאפ ותעשב זיא סָאװ ,לַאנעסרַא

 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא זיא רע לייוו ,םיא וצ ןעמוקוצ טנעקעג טינ רעבָא

 .ָאטעג
 רענייק לייוו ,ןֿפָארטעג טינ ןעמ טָאה דנַאטשרעדיװ םענופ תודע שידיי ןייק

 סע .ןבעל ןבילבעג טינ ןטסכילנײשרַאװמַא זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ

 רעד ןגעוו םיטרפ יד ןריאורטסנָאקער וצ ךעלגעמ טשינ ללכב רעבירעד זיא

 .ָאטעג סָאד ןציש םוצ ןעגנוטיירגוצ ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ַא ןופ טריאודַארג טָאה סָאװ ,ןייטשנרעב עדירפ ענעבילבעג"-ןבעל יד
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 טימ ןעמַאזוצ טניואוועג גירק ןתעב טָאה ןוא ץעינעמערק ןיא עלושלטימ
 זַא ,טלייצרעד ,טַאיװָאפ רעצעינעמערק ,קסמוש לטעטש ןיא החּפשמ ריא
 ,טניירפ עריא 2 ןעמוקעג קסמוש ןופ ָאטעג ןיא ןענעז 1942 טסוגיױא בייהנָא

 ןרָאפעג ערעדנַא טימ ןעמַאװצ ןענעז סָאװ ,רענישַאר ןוא ָאריּפַאש קיסויל
 זַא טלייצרעד ןבָאה ייז .קסמוש ןופ .מלק 274 ,דלַאװ ַא ןיא ץלָאה ךָאנ
 ,רעוועג ליפ טָאה ןוא טריזינַאגרָא טנגוי יד זיא ָאטעג רעצעינעמערק ןיא
 ךיוא ןבָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ עלַא ,ןטַאנַארג ןוא עיצינומַא
 ןיא זַא ,ךיוא ןסייוו ייז .ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ןביולרעד סָאװ ,"ןזייווסיוא;
 ןַאלּפ רעד ;ןדיי רענילָאװ יד ןשיווצ "עיצקַא; ןַא ןעמוקרָאפ טעװ טסברעה
 ןרַאדנַאשז ,טייל-,ס.ס יד ןזָאלרעד וצ טינ זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
 ןלעװ ,ָאטעג ןופ ץוחמ ןענעז סָאװ ,רעפמעק יד .ָאטעג ןיא יײצילָאּפ יד ןוא
 -רענַאזיטרַאּפ ַא ןפַאש ןוא דלַאװ ןיא טקנוּפ ןטמיטשַאב ַא ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז
 .עפורג

 ןיא רעפמעק יד וצ ןייטשוצ ןייטשנרעב רעד ןגָאלשעגרָאפ ךיוא טָאה ןעמ
 "ניא ןוא ?זייווסיואק ןדנכערּפשטנַא ןַא ןעמוקַאב טעװ יז ואוו ,ץעינעמערק
 טינ ךיז טָאה יז לייוו ,ייז טימ ןעגנַאגעג טינ זיא יז רעבָא ,סעיצקורטס
 ,החּפשמ רעד טימ ןדייש וצ ןסילשטנַא טנעקעג

 םעד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא םיצולּפ זיא ץעינעמערק ןיא ָאטעג סָאד
 "זייוסיואק יד טימ ,טנגוי עטשַאררעביא יד .גָאטרַאפ 1942 טסוגיױא ןטפ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאטעג ןיא .ןײגסױרַא טנָאקעג טינ טָאה ענעשעק ןיא
 6 ןלַאפעג ןענעז גָאט םעד .ףמַאק רעטריזינַאגרָא-טינ ,רעטרינַאלּפ-טינ ַא
 -רעטנוא ןבױהעגנָא ןעמ טָאה גָאט ןט3 ןוא ןט2 םעד ,ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד
 רעד תעב ךיוא ,ןרָאװעג טצעזעגרָאפ זיא ףמַאק רעד ,ָאטעג סָאד ןדניצ
 ,ןעמוקעגמוא ןענייז עלַא ,ךָאװ עצנַאג ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,הפרש

 ענראפ ןיא רעבירג-ןטױט יד ייב דנַאמשּפױא רעד
 ענרַאס ןופ רענַאיטרַאּפ עשידיי

 ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןכָארבעגסױא דנַאטשפױא רעד זיא ענרַאס ןיא
 -עג ,.דנַא.א עוװַָאסעילק ,ענטיקָאר ןופ ךיוא ןוא ןטרָאד ןופ ןדיי יד טָאה'מ ןעוו
 .רעבירג-ןטיוט יד וצ טכַארב

 טוואורּפעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד רעלעג .י רענעבילבעג-סנבעל רעד

 םע ישפנ תומתש .נ.א ענרַאס ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ַא ןפַאש סנטיײצַאב

 רע ,עכעלטנגוי טימ טקַאטנַאק ַא ןדנובעגנָא קעווצ םעד וצ טָאה ןוא "םיתשלפ

 3 טנָאמרַאפ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיוא ךיז טָאה
 טלייטעצ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .ןטַאנַארג ןוא ןרעװלָאװער לָאצ ַא ,ןסקיב
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 יד ייב סע ןענעבנג ןֹוא רעוועג ןגירק טפרַאדעג טָאה עטשרע יד ,ןּפורג 3 ןיא
 -עג ךיז ןבָאה ןוא רוכיש ןעוועג בור'ס ןענעז עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא

 ייז טפרַאדעג טָאה ןרעלעג טימ שארב עּפורג יד .הליהק ןופ ןינב ןבעל ןענופ

 טימ שארב ,עּפורג עטייווצ יד .רעוועג סָאד ןעמענוצ ןוא ןשַאררעביא ,ןלַאפַאב

 ;עיצנַאטס עשירטקעלע יד ןרעטשעצ טפרַאדעג טָאה ,רעילָאטס ַא ,ןרעלדנעט
 ןעשעג טפרַאדעג טָאה סָאז .טָאטש יד ןדניצרעטנוא טפרַאדעג טָאה עטירד יד
 ,1942 טסוגיױא ןטס27 ןפיוא טכַאנ רעד ןיא

 רעד .,ןַאמיונ ר"ד .ןרָאװעג טריפעגסיוא טינ ןַאלּפ רעד זיא ןרעױרַאב םוצ

 ךרוד זיא רעלעג ןוא ,םיא ןופ ןרָאװעג ריואוועג זיא טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ
 וצ טָארדעג םיא טָאה סָאװ ,ןענַאמיונ ֹוצ ןרָאװעג טכַארבעג ןטנַאיצילַאפק

 -פיוא ןופ ןַאלּפ רעד תויה ,ָאּפַאטשעג רעד ןבעגרעביא ןוא ןטייק ןיא ןדימש
 -עגקירוצ ךיז טָאה םירבח לייט ַא ,םוקמוא טימ ָאטעג םעד טָארד דנַאטש

 ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רעלעג ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ ןגיוצ

 19,ןַאלּפ ןצנַאג ןופ ןגָאזוצּפָא

 ןטס27 ןבלעזמעד טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה ענרַאס ןיא הטיחש יד
 ןענעז ָאטעג ןופ ןדיי יד .טרינַאלּפ ןעוועג זיא דנַאטשפיוא רעד ןעוו ,טסוגיױא
 ,גָאט רעסייה ַא רעייז ןעוועג זיא'ס ,ץַאלּפ ןייא ףיוא ןרָאװעג ןבירטעגפיונוצ
 וצ קידנביולרעד ,ןטפעשעג עטוג טכַאמעג טָאה יײצילַָאּפ רעניַארקוא יד ןוא
 יצ ,לרעגייז ַא ןופ זײרּפ ןרַאפ ,לַאנַאק ןקיאייברעד ַא ןופ רעסַאװ ןעקנירט
 -ַאר ןופ ןדיי 500 בורג ַא ייב ןרָאװעג ןסָאשעג ןענעז עטשרע יד ,לבור-דלָאג
 .עװַאסעילק ןופ ןדיי ןעמוקעג ןענעז ייז ךָאנ .ענטיק

 ןַא ןכָארבעגסױא ץַאלּפ ןפיוא זיא -- רעלעג טלייצרעד --- םיצולּפ

 ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה סָאװ ,לדנעמ ןעמָאנ טימ ,דיי ַא .דנַאטשפיוא

 ,קַאה ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעלדנעט רעטנָאמרעדנבױא רעד ןוא רעש עקרַאטש

 ןדנוצעגרעטנוא ןענייז קיטייצכיילג .גנומיוצרַאפ יד ןכערב ןבױהעגנָא ןבָאה

 -עגכרוד רעד ךרוד ןפיול ןזָאלעג ךיז טָאה ןומה רעד .םינינב יירד ןרָאװעג

 רעוועג שיטַאמָאטױא ןופ ןסָאשעג ןבָאה ןשטייד יד .גנומיוצרַאפ רענעכָארב

 טָאה רע .ענעּפָאלטנַא יד ןשיווצ ןעוועג זיא רעלעג .ןטַאנַארג ןפרָאװעג ןוא

 "עג ןוא ןפרָאװעגמוא םיא טָאה ןומה רעד .רעדניק ןוא יורפ ןייז ןרָאלרַאפ

 עטעגרהרעד ןופ םיפוג טימ ןרָאװעג טקעדַאב זיא רע .סיפ יד טימ ןטָארט

 .ןשטנעמ עטקיטשרעד רעדָא

 ןענעז ןדיי 2,500 .1,000 ףיוא ענעּפָאלטנַא לָאצ יד ּפָא טצַאש רעלעג

 "עג ןבָאה ןשטייד יד טימ יײצילָאּפ רעניארקוא יד .ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 ךיז ןבָאה דגַאי םעניא .ליפ טעגרהרעד ןוא ןסַאג יד ןיא ןדגַאי טכַאמ

 ןגעלפ סָאװ ,טָאטש ןופ םיבשות עכעלטסירק עלַא טעמכ טקילײטַאב ךיוא
 םינינב ענעדנוצעגרעטנוא יד ןיא .רעדיילק יד ןעמענּפָארַא םיגורה יד ןופ

 ןעיורפ ןוא רעדניק בור'ס ,ןשטנעמ טנזיוט ַא ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז
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 ןענעז ענרַאס ןיא) .ןדיי טנזיוט 15-14 ןעמוקעגמוא ללכב ןַאד ןענעז'ס
 -ַאר ןוא ץיװָארבמָאד ,עווָאסעילק ,ענטיקָאר ןופ ןדיי יד ןעוועג ךיוא ןַאד
 -צוש .ס.ס רעד ןענַאטשעג זיא גנוטכַאלשסיוא רעד ןופ שארב .(עקווָאלאפ
 ,רעכַאמ

 ,טלייצרעד ,הגירה רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,ךעליירפ םהרבִא
 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טיבעג ןופ רַאסימָאק רעשטייד רעד יו ,םעדכָאנ זַא
 רימק ןעירשעגסיוא רעטצעל רעד טָאה ,דלָאג ןַאמיונ ר"ד ייב ןעמענ וצ
 עילימַאפ ןייז טימ טדנעוװעג ךיז רעטשרע רעד טָאה ןוא *!טליּפשרַאפ ןבָאה

 -עגרעביא ןבָאה טױלּפ םעד זַא ,ןָא ךיוא טיג ךעליירפ .רעבירג יד וצ
 לַאדגימ טילּפ רעד טעברַאעג טָאה קַאה רעד טימ ,ןַאמלעדנעג ףסוי ןטינש
 ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג זיא ענעפָאלטנַא 500 זַא ןוא שטשילעס לטעטש ןופ

 20,ןיסַארַאק ןוא ץערימידַאלװ ייב דלַאו םעד
 ןוא טכַאניב ןירַאה ךייט םעד רעבירַא ןענעז ןדיי 4 ךָאנ ןוא רעלעג

 רעלעג .ָאטעג ַא ןעוועג ךָאנ זיא סע ואוו ,קסניּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא
 טכַאמעגכרודַא ןוא רעטײלגַאב ענייז ןרָאלרַאפ ,ןכָאװ 9 טרעדנַאװעג טָאה
 ןענופעג רע טָאה שטיװעשטירַאװס ףרָאד ןבעל דלַאװ ןיא .תורצ יילרעלכ
 ענלצנייא ןוא ,עינדָארָאה ןופ ךיוא יו קינרעס לטעטש ןופ בור'ס ,ןדיי 0
 יד ייב רעדניק טַאהעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא ,עקווָאלַאפַאר ןוא ענוװָאר ןופ
 םישדח 2 ,זיּפש טימ ,םעד קנַאד ַא ,טגרָאזַאב ייז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ

 "רעד ןבָאה סָאװ ,רעניארקוא ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב ץַאלּפ רעד זיא רעטעּפש
 ןשטייד יד .דלַאװ ןרעביא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה עגירעביא יד .ןדיי 60 טעגרה
 'ּפַאק םעד ןגעוו עז) שטיוועשטירָאװס ףרָאד םעד טרעטשעצ ךָאנרעד ןבָאה
 ,(?דלַאװ רעשטיװעשטירַאװס ןיא דַאירטָא רעשידיי;;

 "עג רימ ןבָאה ָאד ,שטיװַאקלויט ףרָאד ןיא ןפָאלטנַא ןַאד ןענעז רימ;

 ןריזינַאגרָא'ס זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענעז'ס ,עקווָאלַאּפַאר ןופ ןדיי 20 ןפָארט
 ןדיי יד ןדרָאמ וצ ליצ ןקיצנייא ןטימ ,,סעצװָארעדנַאב' ןופ סעדנַאב ךיז
 ,"רעדלעוו ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןפיוא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשיליוּפ רעד וצ ןטָארטעגוצ ןַאד זיא רעלעג
 סע ,ןפמַאק יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע ואוו ,ָאקשויצסַאק ןופ ןעמָאנ
 ןַאד זיא רעלעג ."םזיטימעסיטנַא רערעטיב, ַא טשרעהעג ןטרָאד רעבָא טָאה
 ,ָאמגעיב .נעג ןופ עפורג רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס יד וצ רעבירַא
 -ירַא ךיוא ןענייז ןדיי ערעדנַא ןוא רע .ענרַאס ןופ ןדיי ןפָארטעג טָאה רע ואוו
 .ענרַאס ןבעל ןטכַאלש יד וצ ןרָאװעג טריפעגרעב

 -יטיל ףרָאד ןוא ענטיקָאר ףיוא סעקַאטַא יד רעטייוו טנָאמרעד רעלעג

 ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ייז ןענעז ןַאמוצ ייב .ץיװָארבמָאד ייב ,שטינ
 ןופ טנגעג ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק ןוא ןסיירכרוד ךיז ןזיוװַאב רעבָא ,ןשטייד
 ,סעדנַאב רעניַארקוא ןגעק ןפמַאק יד רדסכ טנָאמרעד רעלעג .עקוװָאלאּפַאר

 ,ןדיי טקיליטרַאפ ןבָאה סָאװ
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 זיא םירבח עשידיי יד וצ וענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןופ גנואיצַאב יד ךיוא
 ןופ ןלַאפעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ עשידיי ליפ .גנונעדרָא ןיא טינ טייוו ןעוועג
 ,"םירבח-ףמַאק ערעייז ןופ ןליוק יד

 רעשיטעווָאס רעד טימ ןפָארטעג ךיז רעלעג טָאה 1944 רַאונַאי ןטס22 םעד

 ,ענרַאס ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא ןוא עקווָאלַאּפַאר ייב ײמרַא

 א

 ןוא ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג ןדיי 400 זיא ענרַאס ןיא דנַאטשפיוא ןכָאנ
 'ּפַאק ןיא ןבעגעגנָא טרעוו ,רעדלעוו יד ןיא ןּפורג-ןענַאזיטרַאּפ ןריזינַאגרָא
 ןענעז ענעּפָאלטנַא יד ןופ לייט ַא ,"ּתואטיגה תומחלמ רפס? ןיא ,"ענרַאס;
 םוצ ,קַאּפװָאק .ס לַארענעג ןופ עיזיויד רעד וצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש
 ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא וצ ןוא וָארַאמָאק לַארענעג ןופ דַאירטָא
 ןדיי 250 --- .וועדעיוודעמ לַארענעג ןופ דַאירטָא ןיא טבעלעג טָאה לייט ַא
 ,גנואיײרפַאב רעד זיב טבעלרעד ןבָאה

 רעביא ןשינעלגָאװ ךָאנ טָאה ,ענרַאס ןופ רעטעװעטַארעג ַא ,קיב לרעב
 ,ןולּפַאק רָאיַאמ ןופ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ,רעפרעד
 ןטרָאד .טנַאסעד ַא ךרוד דנַאלסור ןופ ןרָאװעג טקישענּפָארַא זיא רעכלעוו

 ןוא ןַאמ 40 טלייצעג טָאה עּפורג יד .עטנַאקַאב לָאצ ַא ןפָארטעג רע טָאה

 וליפַא טגעלפ ייז ןופ רענייא .ןשטייד ןריּפשסיױא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה
 "ונרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה טעברַא-ריּפשסיױא רעד טימ .רעלטעב ַא סלַא ןײגמורַא

 .ןעיורפ ןעמ
 ןַא וצ טלייטעגוצ ייז ןעמ טָאה ײמרַא-ןטעװָאס רעד ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,?ןָאילַאטַאב (-סגנוטכינרַאפ) ?ינלעטיבערטסיא;
 ,ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ סעדנַאב יד ןרידיווקיל טימ

 ,לאומש ןופ ןֹוא ווָאקייפ ןועמש ןופ ןטַאט עשידלעה יד טנָאמרעד קיב

 ,םעדייא סעראמכ
 ןיא ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןתעב ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,רעטומלרעּפ ןמלז

 רעפעגמוא ,ןיסַארַאק ןיא רענַאיטרַאּפ עשידיי ןגעוו ןעגנַאגרעד זיא ,ענרַאס

 .ייז ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ןוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ טימ ןעמַאזוצ ,ןַאמ 0

 "וא ןַא ןגעק עיצקַא ןַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ווָאקייפ ,ש זַא ,טלייצרעד רע

 .ןסָאשרעד םיא ןוא ,ןָאיּפש ַא ,רערעל רעניארק

 400 ןופ גנוליײטּפָא ןַא טריזינַאגרָא ץישזיוו ףרָאד ןיא ךיז טָאה רעטעּפש

 -ָאק ואוו ,ווָארובַאס .נעג ןופ דַאירטָא ןטימ טקיניײיארַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ

 רעטומלרעּפ .דנַאלסור ןופ טקישעג דיי ַא ,יקסנילָאּפ לאכימ ןעוועג זיא רַאסימ

 יד רעטנוא סענימ ןגייל טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רימ; :רעטייוו טביירש

 עשירעטילימ ,ןקירב ןסירעגפיוא ,רעטילימ ןוא עיצינומַא טימ ןגוצ ןשטייד

 -עגסיוא זיא יקסנַאשלַא לשרעה זַא ,ךיוא טלייצרעד רע ".וו.א.א ןדַאלקס

 "ורב ןייז .ןענָאלַאשע 26 ןסיירפיוא רַאפ "לעפַאב-גָאט, ןיא ןרָאװעג טנכייצ

 2נ,ןדנואוו ןעמוקַאב ןופ ןברָאטשעג זיא לסָאי רעד



 רענַאל-סטעברַא רעקצול ןיא דנַאטשפיוא רעד

 ינוי ןטס29 םעד ןרָאװעג טריפעגכרוד הטיחש עטשרע יד זיא קצול ןיא
 ,ןדיי 2,000 טכַארבעגמוא ןבָאה טײל-ָאּפַאטשעג ןוא רעניַארקוא ןעוו ,1
 -עגפיונוצ ,ףָארטש-טיוט ןופ גנואָארד רעד רעטנוא ןעמ טָאה ילוי ןט4 םעד
 רעקצול רעד; .רָאי 60 זיב 16 ןופ רענעמ עלַא סָאלש-טרַאבול ןיא טלמַאז
 סָאד .אנוש ןשיטסירעלטיה ןגעק רעצישַאב ענייז ןריולרַאפ ןַאד טָאה ץוביק
 -סיוא טָאה'מ ןעוו ,1942 ילוי ןטס23-ןט19 םעד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ָאטעג

 ,ןדיי 1000 טעדרָאמעג

 גָאטרעיײפ ,רעריפ-ראשרעביוא רעד טָאה 1941 רעבָאטקָא ןט19 םעד

 -קרעוו עשטיוד; .ניא רענעמכַאפ ןופ רעגַאל ַא ןפַאשעג עקנוה רעריפראש ןוא
 ענעדיישרַאפ ןופ ןַאמ 450 ייב טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד ,"קצול ןיא עטעטש

 ןעוועג זיא ןסע סָאד ,קַארַאב עטלַאק עסַאנ ןיא ןעמ זיא ןפָאלשעג .ןכַאפ
 ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד ןופ ּפעלק יד רעטנוא ןעמ טָאה טעברַאעג ןוא טכעלש
 יד ןעמ טָאה ,קצול ןופ ןדיי 14,000 יד ןדרָאמרעד ןכָאנ 1942 ילוי ןיא
 יד ןיא ןענופעג ןבָאה רעלמַאז יד .ןכַאז ערעייז ןעלמַאז ןבירטעג ןדיי-רעגַאל
 ןעמונעגנײרַא הבנגב ןוא קידעבעל יװ טיוט רעמ ,ןדיי 100 ךָאנ סרעקנוב)

 -עגסורַא עשטייד יד ןבָאה "עיצקעלעס; עקידרעטעּפש .ַא ייב .רעגַאל ןיא
 ןשידיי .וועג ןופ םיריוטקָאד ךיוא רעטנורעד ,ןַאמ 200 ןטרָאד ןופ ןעמוג
 ,ןסָאשרעד ןוא ,לָאטיּפש

 רעריפ רעד םגה ,ןפיול וצ ןטייקכעלגעמ טכוזעג ןבָאה ענעבילברַאפ יד
 ןענייז םורַא ןעגנוגנידַאב יד .ןעשעג טשינרָאג ייז טעוו'ס זַא טרעכיזרַאפ טָאה
 -רָאג טימ טָאה גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד לייוו עטכעלש רעייז ןעוועג

 | 22 ןךיי יד ןפלעה טלָאװעג טשינ

 -טד ןט12 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא רעגַאל-סטעברַא ןיא דנַאטשּפיוא רעד
 -ילָאממ עכעלטע ךרוד ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא דנַאטשּפיוא רעד ,1942 רעבמעצ

 טװאורּפעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא זוג ןעמָאנ ןטימ םענייא רעטנורעד ,סערַא
 ןבָאה ייז לייוו ,טרָאד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ןוא דלַאװ ןיא ןייג רעירפ
 ,רעוועג ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה ייז .רענַאזיטרַאּפ ןייק ןפָארטעגנָא טינ

 םעד טָאה קינירג יורפ עשיכעשט ַא זַא ,טלייצרעד יקציװַאס-םיובלגיז .א
 ןפיולטנַא לָאז רע זַא ,טנרָאװעג םיא ,דנַאטשפיוא םעד ברע ,רעבמעצעד ןט1
 רעטסיימרעגריב-עציוו ןשיניארקוא ןופ טרעהעג טָאה יז לייוו ,רעגַאל ןופ
 ןבָארג הסיפת רעד ןופ ןטנַאטסערַא יד ןליוֿפַאב טָאה ןעמ זַא ,ווָאטַאגָאבָארָאקס
 רעבָא ןבָאה ןדיי יד ."זדנוא רַאפ זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה/ יז ןוא םירבק
 ןייז טימ ןפיולטנַא וצ ןזיווַאב טיִנ טָאה ןײלַא םיובלעגיז .טביולגעג טינ

 םוצ .רעטילימ טימ טלגנירעגמורַא ןרָאװעג ןיוש זיא זיוה סָאד לייוו ,בייוו
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 וועדינג ןופ ןדיי ענעבילבעגרעביא יד טריפעגרעבירַא דלַאב ןעמ טָאה רעגַאל
 טָאה'מ סָאװ ,רעדניק ןופ ןייוועג סָאד טרעהעג טָאה'מ .ענילָאד רעד ייב ןוא
 ,רעגַאל ןופ ףיוה ןיא ןפרָאװעגנײרַא לַאטורב

 ןעגנַאגַאב ןדיי עקינייא ןענייז רעבמעצעד ןט12 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 עשידיי ייר ַא רעזייה יד ןופ ןעמונעגסיױרַא ןעמ טָאה טכַאנייב ,דרָאמטסבלעז

 רעצנַאג רעד זיא ירפ רעד ןיא .(טיילכַאפ ןופ רעריפ) ןרידַאגירב-סטעברַא
 -ַאּפ-ספליהעג ןוא ןעמרַאדנַאשז ,רעטילימ טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רעגַאל

 .סעקטעקנַאט ןוא רעפרַאװנלױק טימ .,ייציל

 -עג רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ןעוו ,ןכָארבעגסיױא זיא דנַאטשפיוא רעד
 ןדיי יד ןלױפַאב טָאה ןוא ױעגַאל ןיא ןעמוקעג זיא ,קילג חצור רעד ,ָאּפַאטש
 .סָאטױא-טסַאל עטיירגעגוצ יד ןיא ןײגנײרַא ןוא סעדייבעג יד ןוָאלרַאפ וצ
 "נָא ןטרָאד ןופ ךיז טָאה ,ײרעלָאטס רעד ןיא ןיײרַא זיא ןשטייד עּפורג ַא ןעוו
 עטשרע יד ."ךעלסקיב עצרוקפ ןוא ןרעװלָאװער ןופ יירעסיש ַא ןבייהעג
 ןרעסיוא ןשטייד יד ןשיװצ .טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ןשטייד
 רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפָאלטנַא ןענייז ייז :המוהמ ַא ןרָאװעג זיא רעגַאל
 ןענעז רעבָא ,ןסיש ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש .סָאטיױא ןוא רענעגעוו

 .ןײרַא טינ רעגַאל ןיא
 סעקטעקנַאט ןרָאפעגוצ ײרעלָאטס רעד וצ ןענעז ןדיי יד ןגיזַאב וצ ידכ

 ןשטייד יד ןבָאה ןטַאנַארג טימ .טַאנַארג ַא ןפרָאװעגנײרַא טָאה רענלעז ַא ןוא

 ,רעשעלרעייפ ןעמוקעגנָא ןענייז סע .ײרעלָאטס עצנַאג יד ןדנוצעגרעטנוא

 יז ןזָאלעג טינ ןוא רעשעלרעייפ יד ףיוא ךיוא ןסָאשעג ןבָאה ןדיי יד רעבָא

 ,טייצ-קיטימ זיב ןטלַאהעגנָא טָאה ףמַאק רעד .הפרש יד ןשעל

 םעדכָאנ טשרע ןרָאװעג ןכָארבעג זיא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיױװ רעד

 ןטרָאד ןופ ןבָאה ןשטייד יד ,ןטייז עלַא ןופ טנערבעג טָאה יײרעלָאטס יד יװ

 סענעקעטש ענרעזייא טימ ייז ןבָאה ןדיי עקידעבעל יד .םיתמ ןגָארטעגסױרַא

 ?4,סָאטױא-טסַאל יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא ּפָאק ןרעביא ןגָאלשעג

 ןיא הליש .ש רענעבילבעגנבעל רעד ךיוא טלייצרעד דנַאטשפיוא ןגעוו

 ןפיוא דנַאטשפױא םעד ברע ךיז ןבָאה ןָא טיג רע יװ ?*.תונורכז ענייז

 "עג טָאה'מ .עטקירדעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד .ןדיי 400 ןענופעג רעגַאל

 טרָאװ רערַאברעדנואוו ןייאק .רענעמ עטנוזעג ןשיווצ וליפַא ,ןענייוועג טרעה

 "!המקנ ןעמענ :הניק יד ןסייררעביא טנעקעג רעבָא טָאה

 סָאװ ,ענעי טימ רעגַאל ןיא ןעמוקעג זיא (השמ) יקימ רעדורב סהליש

 יַאזיטרַאּפ ןטרָאד ןעניפעג וצ וואורּפ ןכָאנ ,דלַאװ ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה

 ןופ ןעזסיוא םעד טַאהעג טָאה ןוא לגניי ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,הליש .מ .רענ

 םוש ןייק .גלָאפרעד ןָא רעבָא; .רעוועג ןגירק טקישעג ןעמ טָאה ,ץעגייש ַא

 ."ןפלעה זדנוא טלָאװעג טינ טָאה יוג

 ךיז טָאה הליש ואוו ןינב ןיא .םינינב 3 ןופ ןענַאטשַאב זיא רעגַאל רעד

 ,עטמַאַאב ןוא ןדַאלקס ןופ רעטיה ,םיבצק --- ןדיי 50 ןעוועג ןענעז ,ןענופעג
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 ,ץלָאה ןופ רעגנערד ןוא ןעגנַאטש ענרעזייא ןעלקניוו ןיא ןטלַאהַאב ןבָאה ייז

 ןבָאה ,דנַאטשפיוא ןַא ךיז טיירג סע זַא ,ןעוועג דשוח ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד
 עדייבעג רעד ןגעק .ּפָאק ןפיוא ןעמלעה ןגָארטעג ןוא קיטכיזרָאפ טריפעג ךיז
 ,סָאטױא עטרעצנַאּפעג ףיוא רעוועג-ןישַאמ טלעטשעגקעװַא ייז ןבָאה

 ,ןינב ןטייווצ ַא ןיא טריפעגרעביא ןעמ טָאה ןינב ןלַארטנעצ ןופ ןדיי יד
 ,טַאטשרַאװ:-ץלעּפ ןוא יירעטסוש ,ײרעלָאטס יד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו
 עּפורג ַא טריזינַאגרָא רעירפ ךָאנ ךיז טָאה רעגַאל ןיא זַא ,ךיוא טביירש הליש

 ,דנַאטשפיוא ןַא ןכַאמ רַאפ

 רעד ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,רענייא ןפורעג טָאה דנַאטשפיוא םוצ
 טרירטנעצנָאק טָאה'מ יו םעדכַאנ ,"םיאנומשח, בולק-טרָאּפס ןופ ןַאמרעיוט
 זַא ,עדער ַא טימ סױרַא רעכעלב רעד השמ ךיוא זיא ,ןינב ןייא ןיא ןדיי עלַא
 -עגסיוא טָאה ןוא גנוטכַאלשסיוא רעד וצ רעדניר יו ןריפ ןזָאל טינ ךיז לָאז'מ

 סָאװ ץלַא ,סרעסעמ ,קעה טמענ ןדיי !םיתשילּפ םצ ישפנ תומת; ;ןפור
 "!ךובכ טימ ןברַאטש רימָאל ןוא טנעק ריא

 ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא ןעמ .ףור םעד ןעגנַאגעגכָאנ זיא ןדיי בור רעד
 טנדרָאעגנייא ןעמ טָאה זייּפש ןטלמַאזעגנָא םענופ .עטלפייווצרַאפ ןופ דיירפ

 ןענַאטשעג לייוורעד ןענעז לקניוו ַא ןיא .?ַאקדָאװק טימ ,הדועס עטצעל יד

 ,יודיוו טגָאזעג ןוא םיתילט ןיא ןדיי

 ,טכַאנייב רעגייז ַא סנייא ןבייהנָא טפרַאדעג ךיז טָאה דנַאטשפיוא רעד
 יד ןפיירגנָא טינ ןוא גָאטרַאפ זיב ןטרַאװ וצ ןטעבעג רעבָא ןבָאה םינקז יד
 "עג רעבָא טָאה רעכעלב רעד השמ .ןעוועג םיכסמ טָאה ןדיי בור'ס .ןשטייד
 "ירַאב ַא טלעטשעגפיוא טָאה ןעמ ,שינרעטצניפ-טכַאנ יד ןצונסיוא טרעדָאפ
 ךיוא טָאה ןעמ .ץלַאז-רעיוז טימ רעשעלפ טלייטעצ ןוא ןריט יד ייב עדַאק
 ןוא ןשיט ןכָארבעצ טָאהמ .לגיצ טימ טנּפָאװַאב ךיז ןוא טנַאװ .ַא ןעמונעצ
 ,רעװלָאװער ןייא זיולב ןעוועג זיא'ס .ןלייט ערעדנַא ןוא סיפ ערעייז ןעמונעג ךיז
 ,רעיוז טימ רעשעלפ ןוא סרעסעמ ןוא קעה טימ טנּפָאװַאב ךיז טָאה םלוע רעד

 -עג ןוא רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןעמוקעגנָא גָאטרַאפ ןענעז סע ןעוו
 -עג טינ רענייק ךיז טָאה ,רעגַאל ןופ ןײגסױרַא לָאז ןעמ זַא ,ןעיירש ןעמונ
 ןגיטש ענרעצליה יד רעביא טירש טרעהרעד ךיז ןבָאה סע .טרָא ןופ טריר
 ןופ ּפעלק ,לגיצ ןופ לגָאה ַא טימ ןרָאװעג טנגעגַאב דלַאב ןענעז רעדרעמ יד
 ,דנילב ןלַאפעג זיא ןשטייד יד ןופ טּפיוה רעד .רעשעלפ-רעיוז ןוא סנקעטש
 ס'הליש) השמ ןוא ןרַאדנַאשז עקידנטערטּפָא יד ןפָאלעגכָאנ ןענייז ןדיי יד
 יז טָאה ,דנַאטשפיױא ןופ רעריפ יד ןופ ןעוועג םינּפַא זיא סָאװ ,(רעדורב
 ,דלַאװעג טימ ןטלַאהנייא טפרַאדעג

 גנַאלרַאפ ןוא הרובג טימ ןעמעלַא טליפעגנָא טָאה גיז רעטשרע רעד
 ןבָאה ייז .לטימ םעיינ ַא טדנעװעגנָא ןַאד ןבָאה ןשטייד יד ,המקנ ןעמענ וצ
 ןכַאז לפיוו ןעמענטימ ייז טביולרעד ,קָאטש ןטשרע ןופ ןדיי טריפעגסױרַא
 -עג טָאה רַאדנַאשז ַא .טיורב לבעל ַא ןדעי ןבעגעגוצ ךָאנ ןוא ןליוו ייז
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 ַא וצ רעבירַא זיולב טריפ עמ לייוו ,קיליוויירפ ןײגסױרַא ןדיי ערעדנַא יד ןפור

 -עג ןרעװ ףכית טעװ ןגָאזּפָא ךיז טעװ סע רעוװ ןוא ,רעגַאל-סטעברַא ןטייווצ
 ,טרירעג טינ ךיז טָאה רענייק .טיוט

 ןרעטנענרעד ןעמונעג רעייפ טימ ןבָאה ןשטייד ןוא רעניַארקוא ןּפורג

 ךיז ןבָאה ןדיי יד .םירוחב עטשרע יד ןלַאפעג ןַאד ןענייז סע .ןגיטש יד וצ

 -ץלפ ,רענייטש ,סנקעטש ,קעה ערעייז טימ עקידנריקַאטַא יד ףיוא ןפרָאװעג

 ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .ףירגנָא םעד ןגָאלשּפָא ןזיװַאב ןוא רעיוז טימ רעש

 ,ןדיי יד ןדייררעביא וצ ,ײצילָאּפ-ןדיי רעד ןופ טּפױה ,ןתנ דיי םעד טקישעג

 .רעטיוט ַא ןלַאפעג זיא רע רעבָא

 עקיטומ רעבָא ,עטלפייווצרַאפ יד ןופ טסײגספמַאק ןקרַאטש םעד קידנעעז

 ,רעמיצ ךָאנ רעמיצ ןּפַאכרַאפ ןעמונעג ןוא ףליה ןפורעג ןשטייד יד ןבָאה ןדיי

 -עג ייז ןבָאה ערעדנַא ןיא ,ןטיוטשעגקירוצ ייז ןעמ טָאה רעצעלּפ עקינייאז יא

 יד טימ ןבָאה ענעבילברַאפ יד .טקיניײּפרַאפ ייז ןוא ןדיי רעקילדנעצ טּפַאכ

 רעצעלּפ טכוזעג ןבָאה עקינייא .ןדַאקירַאב יד ףיוא טפמעקעג תוחוכ עטצעל

 ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ואוו

 "עג טינ טָאה רענייק .עדייבעג יד ןדנוצעגרעטנוא ןעמ טָאה טכַאנרַאפ

 טנגעזעג ךיז טָאה ןעמ ,לגנַארעג םעד ןופ רעקידעבעל ַא ןײגוצסױרַא טּפָאה

 ןופ ןעגנירּפש ןעמונעג ןוא "לארשי עמש; טגָאזעג ,ןרעדנַא ןטימ רענייא

 ,ןינב

 -רַאפ ענערָאװעג"עגושמ .ןטערטקירוצ ןבױהעגנָא טָאה טייק-ייצילָאּפ יד

 .ןעגנומיוצרַאפ-טָארד עכיוה יד ףיוא ןכירק ןעמונעג ןבָאה םירוחב עטלפייווצ

 ןקעדרַאפ ןפלָאהעג םיא טָאה סָאװ לרָאּפ ַא ןפָארטעג טָאה הליש רעגנוי רעד

 ,לַאפּפָא טימ ךיז

 -ַאב רעד ךרוד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה יורפ ןייז ןוא יקציװַאס-םיובלגיז

 יעפַאש ַא רעטניה ךיז ןטלַאה

 טלייצרעד ,רענַאזיטרַאּפ ֹוצ ןפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,גרעבדלָאג רשא

 ןיא זיא רע ןעוו זַא ???הקנזיטרּפ םינגראמ םירוחב ינש; תונורכז ענייז ןיא

 ,ץַאלּפסטעברַא רעייז ןופ םירבח טימ ןפױלטנַא ןכָאנ ,1942 רעבמעצעד

 טלייצרעד ייז סָאבעלַאב רעד טָאה ,קוינַאּפעטש החּפשמ רעד ייב ןעוועג

 -רַאפ ןגעו ןוא רעגַאל ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיוװ ןוויטקַא םעד ןגעוו

 ןטרָאד ןופ ןעמ טריפ ןדיי יד זַא ןוא ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד עטעדנואוו

 ,חוכ ןייק טינ ןיוש ןבָאה ייז יו םעדכָאנ טשרע סױרַא

 ףוס םוצ םיובלעגיז טביירש .,"יונעג ןסיוו טינ לָאמנייק טעװ רענייק ,

 ."רעבמעצעד ןט12 ןופ דנַאטשּפיוא רעד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סע ױזַא יו,

 ןופ ךשמב ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ךַאז יד זַא ,הרעשה ןייז ךיוא טגנערב רע

 .םעד ןגעוו טסואוועג טָאה ,ךעלדנעטשרַאפ ,רעדעי טינ .טייצ רערעגנעל ַא

 ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,ץעניטסָארט ןיא זַא ,וצ םיובלגיז טינ ףוס עמַאס םוצ
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 ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא עטעּפָאל ַא טימ דיי ַא טָאה ,ןדיי יד ןרידיווקיל ןעמוקעג

 .רעגירק ,עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ןַאמטּפיױה םעד ןופ

 קצול ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד ??,יקסוועינטַאר .ב ר"ד ןופ תודע-תיבג רעד ןופ

 ,קצול ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 טָאה ךעלטעטש עלַא ןיא ןעוו ,1942 ,טּפעס ןטימ ןיא טָאה יקסוװעינטַאר

 ןוא ענעגנַאפעג עשיסור טימ טקַאטנָאק ַא ןדנובעגנָא ,ןדיי יד טרידיווקיל ןעמ
 ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןריזינַאגרָא ,ןדיי 2 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןביױהעגנָא
 ןוא עכעלטע ןוא ןסקיב 20 טפיוקעגנייא ןבָאה יז .ץעזרעטסָא לטעטש

 טָאה ,"טישרַאפ, ןרָאװעג לָאמ עכעלטע זיא רע .רעוועג ץרוק קיטש קיסיירד
 ףליה רעד טימ ןוא "סעצווַאסַאלוו, ןופ ןפָאלטנַא ,דניק ןוא יורפ ןייז ןרָאלרַאפ
 ךיז ,ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא טבעלעג טָאה סָאװ ,דיי ןשיכעשט ַא ,טירפ ר"ד ןופ
 -יהַארביא רעטָאט ןטימ שארב ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עּפורג ַא טימ ןדנוברַאפ
 "יטרַאּפ עדַאגירב רעד ןיא רָאטקָאד סלַא טעברַאעג רע טָאה רעטעּפש .,ווָאמ
 ,דיי ַא ךעלנײשרַאװ ,יקסנירב קינוװָאקלָאּפ ןשיטעוװָאס ןטימ שארב .,רענַאז
 ,םיריוטקָאד עשידיי עכעלטע ךָאנ טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד

 עקיטיונ יד טימ רענַאזיטרַאּפ יד טגרָאזַאב ןבָאה ןענַאלּפָארע עשיטעווָאס
 טקיטפעשַאב ךיוא ךיז יקסװעינטַאר טָאה טעברַא-רָאטקָאד ןייז ץוח .ןכַאז
 "ַאזיטרַאּפ ןייז .סעצווָארעדנַאב ןגעק טפמעקעג ןוא ןטעברַא-עיסרעוויד טימ
 ,שטיוװענַאמ לטעטש ןופ .מלק 20 ןעוועג טשרעוצ זיא עירָאטירעט עשינ

 ,ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז טָאה ײמרַא עשטייד עקידנטערטקירוצ יד ןעוו
 ןַאד זיא סע .ןקור ןיא ןשטייד יד ןפפיירגנָא לעפַאב ַא ןעמוקַאב ייז ןבָאה
 טימ טריפעג ןעמ טָאה ףמַאק ןטסקרַאטש םעד ,טייצ ערעווש ַא רעייז ןעוועג
 ,ןַאמ 600 ןופ גנוליײטּפָא ןַא ןופ רידנַאמָאק ַא יװ .ןַאמוצ רעטניה ןשטייד יד
 זיא סע .ןשטייד יד וצ ףליה ןייק ןטרָאד ןופ ןזָאלרעד טינ יקסוװעינטַאר טָאה
 ןטערטּפָא ןוא ןַאמוצ ןזָאלרַאפ וצ ןשטייד יד ןעגניווצ וצ ןעגנולעג ךיוא ייז
 ןעמָאנ טימ דיי ַא טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה ףמַאק ןיא .הלהב ןיא
 ,רעברַאל .ב ןופ םינָאדוװעסּפ) ."עקנילַאמ; דיי רעטייווצ ַא ןוא ?עיצמַאמ;
 עז ,דַאירטָא םעד ןגעוו .ןקורק ןופ דַאירטָא ןשידיי ןיא רידנַאמָאק-ספליהעג
 ,(רעטייוו לטיּפַאק רעדנוזַאב

 עשיטעווָאס יד ןעוו ,1944 רַאורבעפ ןט2 ןזיב טרעיוהעג טָאה ףמַאק רעד
 ,ענווָאר ןייק קירוצ ןיירַא זיא ײמרַא



 .ָאטעג רענישטוט ןיא דנַאמשּפוא רעד

 לדנעמ רעביירש רעטנַאקַאב רעד טלייצרעד דנַאטשפיוא ןקיזָאד ןגעוו
 -לַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,,דנא.א ןַאמדירפ ריאמ ןופ תועידי ןופ ךמס ןפיוא ןַאמ
 -עג זיא סָאװ יקסוװָאנַאשזירק רַאגעי רערעל ןופ ךיוא יוװ ,רעדלעוו יד ןיא ןט
 ?ןשטייד יד ייב רעשטעמלָאד ַא ןעוו

 "וָאר ןופ חרזמ ףױא .מלק 27 טגיל ןישטוט עלעטעטש עניילק סָאד
 ףיוא ןרָאפמורַא ןוא יירעדיינש ,יירעטסוש ןופ טבעלעג ןטרָאד ןבָאה ןדיי .ענ
 יד ןופ םיטילּפ טימ גירק ןתעב ןסקַאװעג זיא גנורעקלעפַאב יד .םידירי
 -נַאסקעלַא ןוא לָאּפיװדול ,שטשַאה ,ענזערעב ,לָאּפַאטסָאק ,ענווָאר ןיא תוטיחש
 .עירד

 ןבָאה דלַאב .1941 ינוי ןטס20 םעד ןישטוט ןיא ןײרַא ןענייז ןשטייד יד
 ַא טנדרָאעגנייא ןדיי יד טימ טוג טבעלעג רעירפ ןבָאה עכלעוו רעניַארקוא יד
 ןטעב ןרָאפעג ןענעז ןדיי יד .עטעדנואוורַאפ ליפ ןוא עטיוט 70 טימ ,םָארגָאּפ
 טעװ רע זַא ,טרעפטנעעג ייז טָאה ףעשדָאּפַאטשעג רעד :ענוװָאר ןייק ץוש
 ."טכער רעזדנוא זיא ןדיי ןטיוט/; לייוו ,"ךַאז יד ןענעדרָא;

 ,ךיז רַאפ "טכער, עקיזָאד סָאד ןעמוקַאב רעבָא ןבָאה רעניַארקוא יד
 זַא ריּפַאּפ ַא ןענעמתח וצ ןלַאנָאיסעּפָארּפ-ןדיי 20 ןעגנואווצעג ןבָאה ייז ןעוו
 -סקע-ףָארטש ַא ןעמוקעגּפָארַא לטעטש ןיא זיא ןַאד .ןטסינומָאק ןענייז יז
 השמ רעטנורעד ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז 20 יד ןוא ,ענווָאר ןופ עיצידעּפ
 ,דנַא.א ,ןײטשטַאלג לדיירפ ,גרעברעבליז ריאמ ,רעמַאג

 ןיא ןדיי יד רַאפ רעגַאל ַא טנדרָאעגנייא רעניַארקוא יד ןבָאה ילוי ןיא

 ךיז שיטַאמעטסיס ייז ןבָאה טרָאד .לטעטש ןופ ,מלק יירד ,ווָאקבוש ףרָאד

 ןוא טשימעגניירַא רעדיוו ךיז ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי יד רעביא טעוועקעידזיא

 ,םייהַא ןדיי 100 יד טגָאיעצ

 ,ןַאמצרַאװש לצעג טימ שארב ,טַאר-ןדיי ַא ןפַאשעג ןַאד ןבָאה ןשטייד יד

 רדסכ רעפרעד עקימורַא ןופ ןטנַאיצילָאּפ רעניַארקוא יד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 .ןכַאז-טרעוו ,גרַאװכוש ,רעדיילק טרעדָאפעג

 ןיא .םירעיוּפ טימ ןעלדנַאה וצ ןדיי יד ןטָאברַאפ ןעמ טָאה רָאי ףוס

 טילּפ ַא ןופ וויטַאיציניא רעד טיול .ןרעגנוה ןביוהעגנָא ןַאד ןעמ טָאה ןישטוט

 -קירבַאפ עטלַא ייווצ גנַאג ןיא ןזָאלעג ןדיי יד ןבָאה ,סָארג .זניא ,שזדָאל ןופ

 טקיטפעשַאב ןעוועג ייברעד ןענעז סע .טנַאװעג שירעיוּפ ןוא רעדעל ןופ ךעל

 ,טייל עטלַא ךיוא וליּפַא ןוא טנגוי עצנַאג יד

 .ןייר"ןדיי ןעוועג טנגעג רענוװָאר רעצנַאג רעד ןיוש זיא טייצ רענעי ןיא

 ."סעיצקַא עניילק, טימ ןעמוקענּפָא רעבָא זיא ןישטוט

 רעגנע ןַא ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא ןדיי יד ןענעז 1942 רעמוז ףוס

12 



173 

 טליפרעד ןבָאה ןדיי יד .תושפנ 2,000 טסערּפעגנײרַא טָאה'מ ןיהואוו ,ָאטעג
 ,ףוס רעד ךיז טרעטנענרעד סע זַא

 רעיטשרָאפ ַא טָאה (1942 .ּפעס 23) ג"שת רוּפיכ-םוי ךָאנ געט 2
 רעיוט ןרַאפ ךיז ןעלמַאזרַאפ וצ ןדיי עלַא ןלױפַאב ענווָאר ןופ ָאּפַאטשעג ןופ
 ץעגרע ןטעברַא ןריפּפָא ןעמ טעװ עקיאייפ-סטעברַא יד זַא טרעלקרעד ןוא
 ןופ ןוז ,קאבושט היבוט ןבָאה שרדמ-תיב ןיא גנולמַאזרַאפ ַא תעב .שרעדנַא ואוו

 ,ןשטייד יד ןגלָאפ טינ ןפורעג קילפאט .ש ןוא ,ץולח רענעזעוועג ןוא דימש ַא
 ;ןפור טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס .גנומיטש-ספמַאק ַא ןיא ןעוועג זיא טנגוי יד
 טגָאזעג ןבָאה לוש רעסיורג רעד ןיא ןדיי עמורפ יד "!ףדניצ ,ןענערבש
 טלעג ןפרָאװעג ןוא םידגב ערעייז טעטכינרַאפ ןבָאה עכעלגעמרַאפ יד ,םיליהת
 .ןעיירעסיש טרעהעג טָאה ןעמ .סנוויוא יד ןיא ןכַאזטרעוװ ןוא

 -עג טָאה םלוע רעד .הפירש ַא ןעגנַאפעגנָא ָאטעג ןיא ךיז טָאה טכַאניב = |
 עניילק ךיוא ,רישעג-ךיק ,סעקיניישט ,ךעלגירק ,סרעמע ןיא טפַאנ טכַארב
 ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג ןענעז ןעמַאלפ יד ןעוו ,ןפלָאהעג ןבָאה רעדניק

 שיטָאַאכ ןעמונעג רעניַארקוא ןוא ןשטייד עטלמוטעצ יד ןבָאה ,רעסערג
 יד ןופ .גנומָאצרַאפ-ָאטעג רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןסיש
 טימ ךיז ןבָאה עגנוי יד ,ןטַאנַארג ןוא ןליוק ןלַאפעג ןענעז רעזייה עשידיי
 .ןשטייד ןוא רעניַארקוא יד ףיוא ןפרָאװעג קעה

 -עג ןוא ָאטעג ןקידנענערב ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז ןזיװַאב ןבָאה ןדיי יד

 קיטכיל ןרָאװעג זיא רעייפ ןשילעה ןופ .דלַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאל
 לבייט עלָאמש סָאד ,ןלַאפעג ןענעז ןדיי עקידנפיול יד ןופ ליפ ,םורַא טייוו
 -נָאמרעדנביױא רעד .טולב ןופ ןעוועג טיור געט עכעלטע זיא שרדמ-תיב ןבעל
 ןופ טָאה'מ יוװ ןעזעג טָאה רע זַא טלייצרעד ךיוא טָאה יקסווָאנַאשזירק רעטי
 ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד ענעמוקעגמוא טימ רענעגעוו 2 טריפעגסיורַא ָאטעג ןופ

 ךיז ןבָאה טימָאטסָאפ ןופ רעדלעוו יד ןיא זַא רעשמ ךיז זיא ןַאמלוש ןתנ

 ןעוװעג .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ענעפָאלטנַא 2,000 ייב טלמַאזעגפיונוצ
 ןבָאה סָאװ רעדניקז וא ןעיורפ יד ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ רענעמ ךיוא ןטרָאד
 ןעוועג זיא'ס .,דלַאװ ןיא ןעוועג ייז ןענייז ןכָאװ ייווצ ??,ןרעטלע יד ןרָאלרַאפ
 טימָאטסאפ ףרָאד ןיא יירעס טסיטּפַאב רעניַארקוא רעד ,טלַאק ,טסברַאה
 ןיא ןשטייד יד זַא ,טנרָאװעג ןוא טיורב ךעלבעל ייווצ ןענַאמלוש ןבעגעג טָאה
 ךיז טָאה גנונרָאװ יד .ןדיי יד ףיוא עװַאלבַא ןַא ןכַאמ וצ ךיז ןביילק ןישטוט

 ןוא ,ןעיירעסיש טרעהרעד םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ךיז ןבָאה'ס .טקיטעטשַאב
 ,ןדיי 1,000 רעכעה טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה טײלדָאּפַאטשעג יד ןוא רעניַארקוא יד

 ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפָאלטנַא ןענעז עניזוק ןוא רעדורב ןייז ןוא ןַאמלוש

 רעטעּפש .ןדיי יד ןופ ןעיירשעג-קערש יד טרעהעג ןבָאה ייז ,בורג ַא ןיא

 טימ ןעמַאזוצ ןוא החּפשמ-ינב ערעייז ןענופעג רעיוּפ ןטנַאקַאב ַא ייב ייז ןבָאה

 ואוו ,סרעקנוב 8 דלַאװ ןיא ןבָארגעגסיױא שטיווָאגזאר ןוא ףאש תוחּפשמ יד
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 ענעבילבעגרעביא ,ןדיי לטשער סָאד -- ,תושפנ 160 ַא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה'ס
 .עװַאלבַא רעד ךָאנ

 סע ןעוו .רעפרעד יד ןיא זייּפש ןעלמַאז ןײגסיױרַא ייז ןגעלפ טכַאנייב
 רעניַארקוא .טירט ערעייז ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ,יינש ַא ןלַאפעגסױרַא זיא
 ,סרעקנוב יד ןיא ענעטלַאהַאב יד ןגעוו ןישטוט ןיא טרסמעג ןבָאה רעכוטסַאּפ
 יװ -- טקישעג ןבָאה ייז ,דלַאװ ןיא ןיירַא טַאהעג ארומ ןבָאה ןשטייד יד
 .סרעקנוב יד ןסירעגפיוא ןבָאה עכלעוו -- רענעילַאטיא -- טבײרש ןַאמלוש
 רעקנוב ןייז לייוו ,טעװעטַארעג ךיז טָאה ןַאמלוש .ןעמוקעגמוא ןענייז עלַא
 -ַארעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס .ערעדנַא יד יו רעטייוו רעטעמָאליק 2 ןעוועג זיא

 ןיא ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ 2,000 יד ןופ ,עקע ןוא שטיװָאגזַאר לשיפ טעוועט
 ,14 זיולב ןבילבעג ןענייז דלַאװ

 -רָאמרעד ליפ ןענייז 2000 יד ןופ זַא ,ףוס םוצ טביירש ןַאמ לדנעמ ךיוא
 טינ ,עכעלטסייג יד טינ ,םירעיוּפ עשיניַארקוא ךרוד געוו ןפיוא ןרָאװעג טעד
 ןבָאה'ס ןעוו ,ןדיי יד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה רעניארקוא עוויסערגָארּפ יד
 -וט ןיא ןעניואוו וצ טביולרעד טרעוװ ןדיי זַא ןעגנודלעמ עשטייד ןזיװַאב ךיז
 ַא טימ לייט ,טרעקעגקירוצ ןדיי עקירעגנוה ,עטרינגיזער יד ךיז ןבָאה ,ןישט
 .ענעגייא ןשיווצ ןברַאטש וצ ןליוו

 עבלעזסָאד ,ןדיי 400 טכַארבעגמוא ןשטייד יד ןבָאה םורַא ןכָאװ 4 ןיא
 ,150 ךָאנ ןסָאשעג ןבָאה ייז ןעוו ,1942 רעבמעווָאנ ןיא טרזחעגרעביא ךיז טָאה

 ןוא ץערימידאלוו ,ץיװָארבמָאד ןופ ןפיולטנַא סָאד

 רךענַאיטרַאּפ עשידיי עקיטרָאד יד ןוא עקווַאלאפאר

 -- ץיװָארבמָאד לטעטש םוצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 לטעטש ןיא ןדיי יד ןבָאה ??,קירדומ ןורחַא רעטעװעטַארעג רעד טלייצרעד
 ןדלעמ ךיז ןפרַאד ןדיי עלַא :ןעמוקעג זיא לעּפַאב רעד ןוא; ,טרעטאלפעג

 -עמ טרעיולעג םורַא ןבָאה ,ךעלטעטש ערעדנַא ןיא יוװ ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא

 ."םינכש יד ןופ טייקיריג יד ןוא סעסָאק ,סרעס
 ןשיוװצ ןעוועג זיא ,רעדניק יירד ןוא ןרעטלע יד ,קירדומ החּפשמ יד

 ,דלַאװ ןיא קעװַא ןענייז ייז .ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןעמוקעג טינ ןענייז סָאװ יד

 ערעדנַא ןוא ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא ךָאנ ןפָארטעג ןבָאה ייז ואוו

 ,רעניַארקוא ןדיימוצסיוא ידכ ןוא תוכוס ןיא טניואוועג טָאה'מ ,ךעלטעטש

 סקירדומ .טקיטכענעג טינ ןעמ טָאה ,טגָאטעג טָאה'מ ואוו ,טרעדנַאװעגמורַא

 ןבָאה רעדניק יד .זייּפש ןכוז םייב ,ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענייז ןרעטלע

 ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש .ןטסיטּפַאב ייב ןטלַאהעגפיוא טייצ עסיוועג ַא ךיז

 ,דלַאװ ןיא ןרָאלרַאפ
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 -ץנֹּפָא זיא רע ואוו ,רענַאזיטרַאּפ וצ ןעמוקעגנָא זיא קירדומ ןורהַא
 ןרעיול ךרוד רעוועג טימ טגרָאזַאב ךיז ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ,רָאי ריפ ןעוו
 -ַארקוא עקינייא ךיוא טרעהעג ןבָאה עּפורג רעד וצ .אנוש ןפיוא ןלַאפנָא ןוא
 .ענווָאר-ץיוװָארבמָאד עיניל רעד ףיוא קיטעט ןעוועג זיא ןוא עכעלטנגוי עשיני
 ,דלַאװ ןיא ןּפורג ערעדנַא טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ןעגנולעג ייז זיא רעטעּפש
 52,ךענַאיטרַאּפ יד ןופ בַאטש ןטימ טקַאטנָאק ַא ןלעטשנייא ךיוא ןוא

 ךיז טָאה יז .טולב םענעסָאגרַאפ ןרַאפ ןעמונעג המקנ טָאה עּפורג יד
 "-ןילָאטס םורַא יו ,רעצעלּפ עטייוו ןיא ןבַאגפיוא ןריפסיוא ןיא טנכייצעגסיוא
 ןכיוה ַא טלָאצַאב טָאה יז .,דנַאלסורסייװ ןיא ,קסניּפ ןוא קָאדָארָאה-דיוװאד
 עלַא ןיא ןענַאטשעגיײב ריא טָאה טומ ריא רעבָא ,טייקיטעט ריא רַאפ זיירּפ
 .ןעטעטיויקַא עריא

 רַאירטָא-װַאלישארָאװ ןשידיי ןיא עפורג רעציװָארבמָאד יד

 ךיוא ךיז ןבָאה ,ץיװָארבמָאד ןופ ענעפָאלטנַא ,םירוחב עגניי עּפורג ַא
 ןופ חרזמ-ןופצ וצ ,דלַאװ רעשיוועטשיראווס ןיא דַאירטָא ןשידיי ןיא ןענופעג

 -טָא-װאלישארַאװא ןופ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב רעטעּפש טָאה סָאװ קסניּפ
 דילגטימ רעד .(רעטייוו לטיּפַאק ןרעדנוזאב עז, םיא ןגעוו רעיונעג) *דַאיר
 ברוב ןייז ןיא לָאמ עכעלטע טנָאמרעד ,קושטלַאקַאב .מ דַאירטָא םעד ןופ
 -עג ןבָאה ריא וצ .ןאמיינ סחנפ טימ שארב רעציװָארבמָאד עּפורג עקיזָאד יד
 -ראפ ,שטליט ,ןיּפש רעדירב 2 יד ךיוא ,רעדורב ןייז ןוא םיא ץוח טרעה
 זיא ןוא ןלױּפ ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,אקנָאיסװָא ןוא קירדומ ,עזַאמלפ
 רעדירב 2 יד ,גרעבנעזָאר השמ ךיוא ,רעניַארקוא ךרוד ןעמוקעגמוא
 ,ךילרע ר"ד ןוא לזדנעג ,ענראס ןופ ןאמיינ ,סעקצאצ .מ ,ןאמייש

 -קעלע ,טסָאּפ רעציװָארבמָאד יד ןדנוצעגרעטנוא טָאה עּפורג עקיזָאד יד
 םעד ןלַאפַאב ןענייז עּפורג רעד ןופ עקינייא .לימ עװָאראּפ ןוא עינווָארט
 רעכלעוו ,ךילרע ר"ד דלַאװ ןיא טריפעגסיורַא ןוא ץיוװָארבמָאד ןיא לָאטיּפש
 ןָאטעגפיוא ליפ רעטעּפש טָאה ךילרע ר"ד ,עפַאש ַא ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג זיא

 -רַאפ ןוא עקנַארק ןלייה ןופ טיבעג ןפיוא דלַאו רעשטיוועשטיראווס ןיא
 ןטכַאלש ליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע .רענַאזיטרַאּפעטעדנואוװ

 ײצילָאּפ רעד טימ ףמַאק ןטנענַאמרעּפ א טריפעג טָאה עּפורג עצנַאג יד
 ,ןטנעמעלע עשיטסישַאפ ןוא

 ןופ עּפורג ַא דלַאװ רעוועיאלָאקינ ןיא ןכָארטעג ךיוא טָאה קושטלַאקַאב
 ,ןַאמכוש רעדירב 2 ןוא ווארבָאב רעדירב 3
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 ץיערימידַאלװ ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 רעד טלייצרעד -- ץערימידַאלוװ ןיא רעגַאל-ןטיוט ןופ ןפיולטנַא סָאד
 ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו ןעשעג זיא -- שטשעל ףסוי רעטעװעטַארעג

 ,רעדנוזַאב ןלעטש ךיז ןוא םלוע ןופ סױרַא ןלָאז טיילכַאפ יד זַא לעפַאב
 -עלַא טלָאװ ןעמ יוװ טקנוּפ ,ןסיוטש ךיז ןביױהעגנָא ןומח רעד טָאה םיצולפע
 טָאה סע .טעברַא וצ עקיאעפ יד טימ ןלעטש ךיז ןוא ןײגסױרַא ןסייהעג ןעמ
 -נעמָאק רעשטייד רעד ןעו ."תוצצורתה ןוא שינעּפוטש ַא ןביוהעגנָא ךיז
 רעד ךיז טָאה םלוע ןופ ,ןלַאפעג ליפ ןענייז ,ןסיש וצ ןביוהעגנָא טָאה טנַאד
 ךיז טעװעטַאר ,ןדיי :דימש רעד לאימחרי ןופ לוק רעדניירש רעקרַאטש ַא טרעה
 ירַאפ יװ םלוע רעצנַאג רעד זיא ףור ןייז ןופ ?!לארשי עמש !טפיול ןוא
 ?+,ןפיול ןוא ןגָאי ךיז ןעמונעג ןבָאה ליפ ןוא ןרָאװעג טרעטיצ

 ןיא ןשינעעשעג יד טרעדליש ןיקווילס .מ רעטעװעטַארעג רעד ךיוא
 םירוחב עּפורג יד זַא טסואוורעד ךיז טָאה רע .טסייג ןבלעז ןיא ץערימידַאלװ

 טלייטעצ ךיז ןבָאה ,גנוטכַאלשסיוא רעד ןופ גָאט ןיא ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ
 טימ ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא ייז ןענייז רעטעּפש .ןּפורג ערענעלק ייווצ ףיוא
 ןופ ךיוא יװ ,ץערימידַאלװ ןופ ענעפָאלטנַא ערעדנַא .רעניַארקוא יד
 וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ,.דנַאאא עבוד .,ענרַאס; ץיװָארבמָאד ,עקווָאלאפאר

 -עשטיראווס ןיא רקיע רעד ,טנגעגמוא ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ענעדיײשרַאפ יד

 ,דלַאװ רעשטיוו
 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,םירוחב עּפורג ַא ןגעו ךיוא טלייצרעד ןיקווילס

 -רעטסעװש ייוצ יד ,קאּפילש סחנּפ :?זָאכלָאקק ןיא ץערימידַאלװ ןבעל

 ,לעסוס רעדירב יד ,קיד רוזעילא ,זוג רשא ,ןיקווילס לבייל ןוא סחנּפ רעדניק

 געט עכעלטע .דנַאא ןייטשלקניפ ףסוי ,ץיװָאקויטאמ לחר ,ןימַאק לשרעה

 טשינ ןסָאלשַאב יײז ןבָאװ ץערימידַאלװ ןופ ןדיי יד ןעגנערבמוא ןרַאפ

 ,לטעטש סָאד ןדניצרעטנוא ןוואורּפ ןוא טוט םוצ ןריפסיורַא ךיז ןזָאל וצ

 ,דלַאװ ןיא ןפיול וצ ןדיי יד ןגעװַאב וצ ידכ

 בקעי טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ץערימידַאלװ ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ

 טעװעטַארעג םעד קנַאד ַא ןוא טנגעג יד טנעקעג טוג טָאה רע .ןַאמצלַאז רעב

 ןבָאה סָאװ ,,דנַא .א ץיוװָארבמָאד ,עקווָאלאפאר ,ץערימידַאלװ ןופ ןדיי ליפ
 דַאירטָא םוצ ןענַאטשעגוצ וע זיא 1943 יַאמ ןיא .רעדלעוו יד ןיא טרעדנַאװעג

 ףמַאק ןיא טייקשידלעה ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןֹוא "ןטסישַאפ יד טיוט2

 55,1943 ףוס ןלַאפעג זיא רע .טיאנוש-ןדיי ןגעק

 ןיא ץערימידַאלװ ןופ ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב טָאה סָאװ ןייטשלגייפ ףסוי

 טנגעגַאב ךיז טָאה ,עבוד ףרָאד-סטרובעג ןייז םורַא רעדלעוו עטכידעג יד

 .ןווָאטיש ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור רעד טימ ןטרָאד

 ,ץערימידַאלװ ןופ ןדיי טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעגַאל ס'וװָאטיש ןבעל
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 ךיז טָאה ייז ןשיוװצ ,דנַאא עבוד ,ןַאפעטס ,ענרַאס ,עקווָאלאפאר ,ץיװָארבמָאד
 ,קַאּפילש סחנּפ רעטנָאמרעד רעד טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה

 ןיא טעברַאעג טָאה ,טנַאנעטײל רעשיסור רענעגנַאפעג ,וָאטיש אשָאילא
 ןבָאה ??:טלייצרעד ןיקווילס יוװ .ענעגנַאפעג-סגירק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ףרָאד
 ןעו .ןשטייד ענלצנייא ןלַאפַאב ךרוד רעוועג ךיז ןברָאװרעד ייז ןופ ליפ

 זיא רעוועג רעייז ןוא ץערימידַאלװ ןופ ןשטייד 2 ןלַאפעג רעבָא ןענייז סע

 -ףָארטש טריפעגכרוד ןוא ןשטייד ליפ ןעמוקענּפָארַא ןיהַא ןענייז ,ןדנואוושרַאפ
 עשיסור יד ףיױא סעװַאלבָא טכַאמעג ךיוא ןוא רעפרעד ףיוא סעיצקַא
 - ,ענעגנַאפעג-סגירק

 -טייצ ןעיוב ,רעדלעפ-טפול ןסיירפיוא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןדיי יד
 ,לג,ד.א ןענַאבנזייא ןסיירפיוא ,ןירָאה ךייט ןרעביא ןקירב עקיליײוו

 טָאה ןוא רעריּפשסיוא עפורג ַא ןופ רעריפנָא ןרָאװעג זיא קַאּפילש
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןטנַארָאבַאלָאק יד ףיוא המיא ןַא ןפרָאװעגנָא
 ,רעניַארקוא יד טימ טכַאלש ַא ןיא ןלַאפעג זיא ןוא ןטַאט-ןדלעה ענייז טימ

 טולב ןופ געװ םעד טכַאמעגכרוד רעטייוו ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד
 ןענַאטשעג ךיוא ןענייז ייז .םיאנוש ערעייז ןא המקנ ןעזעג ןוא רעייפ ןוא
 ואו ,סעשטשופ רעיסעלַאּפ יד ןיא ןטערטּפָא טזומעג ןוא תונויסנ ליפ רַאפ
 ,עימעדיפע-סופיט עקרַאטש ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז

 ןוא ץערימידאלו ןופ ענעּפָאלטנַא ןבָאה ד"שת הנשה שאר ברע
 ,רוביצב הלפת ַא קסניּפ ןבעל דלַאװ ןיא טנדרָאעגנייא ךעלטעטש ערעדנַא
 ןבאה תולוק יד .ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק סע לעוו'כ; .םירודיס ייווצ טַאהעג טָאה'מ
 רעזדנוא ןרעה ןעמוקעג ןענייז ןקַאילָאּפ וליפַא; .ןעלמיה יד ןסירעגפיוא
 בייל רענַאזיטרַאּפ ןופ תונורכז יד ןיא רעטייוו ךיוא םעד ןגעוו עז) ,"הליפת
 | ,(קָאדָארָאה דיוואד ןופ ןַאמכָאה

 -טָא ןשיליוּפ ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ טכַארברַאפ ייז ןבָאה תוכוס
 ייב טקיטפעשַאב רעבָא ןעמ טָאה םיטילּפ ליפ ,?ָאקשושטשַאק; .נ.א דַאיר
 ןוא שטשעל ףסוי רעטנָאמרעד רעקירָאי 123 רעד ,ןטעברַא ענעדיישרַאפ
 -ַאֹּפ ךרוד ןרָאװעג ןפלָאהעג ןעגנורעדנַאװ ערעייז תעב ןענייז ןדיי ערעדנַא
 יד רַאפ רעסעב ןעוועג ןענייז --שטשעל טביירש -- ןקַאילָאּפ יד; ,ןקַאיל
 ןוא רעניַארקוא יד ןופ ייס ,ןשטייד יד ןופ ייס ןטילעג ןבָאה ייז לייוו רעניַארקוא
 ", הרצל םיחַא ןדיי יד ןוא ייז טכַאמעג טָאה סָאד

 טײהניײא-רענַאזיטרַאּפ רעשיליוּפ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה ןעמ
 ןירעוט עשיטעוװָאסדָארּפ עטנַאקַאב) אקסוועלישאוו אדנאוו ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 טימ רענעמ זיולב ,ךעלנייוועג יװ ,ןעמ טָאה ןיהַא ןעמונעגנָא .(ןליוּפ ןופ
 ,רעוועג

 ןייז ןעוועג זיא ןוא קאלָאגָאב רידנַאמָאק ןופ דרעפ יד טיהעג טָאה שטשעל

 רעד ןופ עּפורג ַא ןופ ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא קאלָאגאב ןעוו .חילש
 ליפ ,ןלַאפעצ טייהנייא יד ךיז זיא ,"אווָאיארק אימרַאק רעשיטצעװָאס-יטנַא
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 קעװַא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טריטרעזעד ןַאד ןבָאה רעניַארקוא ןוא ןסור
 ,"ןפיול וצ ןיהואוו טַאהעג טינ ןבָאה ,ןדיי ,רימ, ,םיײהַא

 טָאה רע .טנָארפ םעד ןײגוצרעבירַא ןעגנולעג ףוס לכ ףוס זיא ןשטשעל
 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1945 לירּפַא ןיא ןוא ,ןטכַאלש ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז
 -רַאפ רע טָאה ,ןסור עקידנפיירגנָא רדסכ יד ןגעק טפמעקעג טרעטיברַאפ
 ,טנַאה ַא ןרָאל

 דלַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןייטשלעגייפ .י רעטנָאמרעד רעד ךיוא
 ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא רעבירַא רעטעּפש זיא ,רעדורב ַא טימ ןעמַאזוצ
 יז ןענייז סרוק ןקידמישדח-ייוצ ַא ןכַאמכרוד ןכָאנ .קסניּפ ןופ טנגעג
 קסניּפ ןעײרפַאב םייב טפמעקעג ןוא טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג עדייב
 ,עוואביל ןבעל ןטכַאלש יד ןיא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז עדייב .קסירב ןוא
 8 ,דנַאלטעל ןיא

 עקװָאלאּפַאר ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ץערימידאלוו ןייק עקװָאלאפַאר ןופ ןפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,סַאב בקעי
 -אפַאר זַא ,??"ץערימידאלוו רפס, ןיא טלייצרעד ,דלַאװ ןיא ןטרָאד ןופ ןוא
 יד דצמ םימד תוכיפש וצ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןכָאװ 2 זיא עקוװָאל
 טימ ןעמוק ןגעלפ סָאװ םירעיוּפ עקימורַא ןופ רעמכָאנ ןוא רעניארקוא עקיטרָא
 ,סטוג-ןוא-בָאה שידיי טימ ייז ןליפנָא ןוא רענעגעוו

 טלָאװעג ןוא רעניַארקוא יד וצ סעיצַאגעלעד טקישעג ןבָאה ןדיי יד
 רעד ףיױא ןסעזעג ןענייז סָאװ ןשטייד יד וצ עיצַאגעלעד ַא ןקיש וליפַא

 -ָאּפ רָאטקָאדןָאיַאר רעד ,עקװָאלאפאר-טלַא ןופ ,מלק 18 ,עיצַאטס-ןַאבנזייא
 ,ןרעהסיוא ייז טלָאװעג טינ וליפַא ןבָאה עקווָאלאפאר'-יינ ןופ ערעדנַא ןוא ווָאּפ
 ןענייז ייז יו ךייללג ףסעגרַאפ טינ ייז ןגעו ןבָאה ןשטייד יד ךיוא
 ,ָאטעג ַא ןפַאשעג ייז ןבָאה עקווָאלאפַאר ןיא ןיײרַא

 -עג ןוא ןפָאלטנַא עקווָאלאפאר ןופ 4,000 יד ןופ 800 ןענייז ,חצר ןכָאנ
 עקיעיא .תולחמ ,טלעק ,רעגנוה ןטילעג --- רעדלעװ רעביא טרעדנַאװ
 -טימ רעניארקוא ערעייז ןוא םיניילת עשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז
 4פ.רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ ןלַאפעג ןענייז ערעדנַא ,רעפלעה

 -ידאלוו ןוא עקווָאלאפאר ןופ םירוחב עּפורג ַא ןעוו זַא ,טלייצרעד סַאב

 -ּפָא ייז ןעמ טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ןָא ןסילשנָא טלָאװעג ךיז ןבָאה ץערימ
 טימ שארב טָאה עּפורג יד .רעוועג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,טגָאזעג
 ,רעוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ ןטסירק וצ ןעגנירדוצניירַא ןזיװַאב רעדניב חספ

 -ָאבַאלָאק ןוא ןטימעסיטנַא עקינייא טימ טנכערענּפָא ךיז ןוא סע ןעמונעגוצ

 ,ןטנַאר
 ַא טָאה ,ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןדיי ואוו ,ץישטלאמ ףרָאד ןופ טייוו טינ
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 -עד ,ןדיי ןוא רעניארקוא ךיוא ןעמונעגנָא דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור
 רעבָא ןענייז ןטרָאד ,דנַאא קושטניּפ האל ,ידור לדוי ,קירדומ ףסוי רעטנור
 "ןדיי ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עקווָאלאפאר ןופ םיצקש ןעוועג ךיוא
 רעד ךיוא .ןילָאװ ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןטעוװָאס יד תעב םָארגָאּפ
 רָאג ןעמונעגפיוא ןדיי יד טָאה ,רענעגנַאפעג-סגירק .וועג ַא ,רידנַאמָאק
 ,ןײגקעװַא טינ ןלעוו ייז ביוא ,ןסיש טימ טָארדעג וליפַא ןוא טכעלש

 עקינייא ןבעגעגרעביא רידנַאמָאק רעד טָאה ,ןדיי יד ןריבורּפסיױא ידכ
 טימ סרעלכיײּפש עקווָאלאפאר ןיא ןדניצרעטנוא וצ עבַאגפיוא יד םירוחב
 ,ןטַאנַארג ןוא רעוועג טלַאק טימ עטנּפָאװַאב .רעטילימ ןשטייד ןרַאפ ייה
 יד ואוו ,טרָא סָאד ךרודַא ייז ןענייז עקווָאלאפאר ןבעל .םירוחב 5 סױרַא ןענייז

 -עגנָא ןבָאה ייז ,לטעטש ןופ ןדיי 2,000 רעכעה טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד
 -עג ןבָאה ייז זַא ,ךַאװ רעשטייד רעד דצמ רעייפ ןקרַאטש ַאזַא ףיוא ןפָארט
 עטסוּפ טימ קירוצ ןעמוק טלָאװעג טינ רעבָא ןבָאה ייז .ןעיצקירוצ ךיז טזומ
 -עג טָאה סָאװ עינראלָאמס עסיורג ַא ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןוא --- ,טנעה
 | ,ןשטייד יד רַאפ טעברַא

 -נָא ןוא וטפיוא ןרַאפ טנעה יד טקירדעג ייז טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 שארב ,לײטּפָא רעדנוזַאב ַא ןפַאשעג ןבָאה ייז ואוו ,דַאירטָא ןייז ןיא ןעמונעג
 ,טריפ קיזייא ןקירָאי-20 טימ

 טריפ קיזייא ןופ גנולײטּפָא עשידיי

 ,קסייראטראשט לטעטש ןופ טריפ ןגנוי ןגעוו טלייצרעד שטיוָאנַאגַאק .מ

 טינ הליחתכל םיא טָאה ,דַאירטָא ןשיסור ןופ רידנַאמָאק רעד ,אשטנָאק זַא

 רע לייוו ךיוא ןוא ,ןעזסיוא ןכעלקנערק ןייז בילוצ ייס ,ןעמעננָא טלָאװעג

 -רַאפ וצ ןטריפ טקישעג רע טָאה ,בורּפ סלַא .רעוועג ןייק טַאהעג טינ טָאה
 -ַאבמוא טכַאנייב טָאה טריפ .עקווָאלאפאר ןיא ןעניזַאגַאמ-האובת ןענערב
 רעטנוא ןטַאנַארג טגעלעגרעטנוא ןוא ,לטעטש ןיא טכיילשעגכרוד ךיז טקרעמ
 ענענַאטשטנַא יד ןוא ןטַאנַארג יד ןופ סיירפיוא רעד .ןעניזַאגַאמ ענרעצליה יד
 ַא טנפעעג ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ייב קינַאּפ ןפורעגסױרַא טָאה הפרש
 ןעמונעגנָא ךיילג םיא ןוא ןטריפ טקנַאדעג טָאה אשטנָאק ,רעייפ ןשיטָאַאכ
 ,רענַאזיטרַאּפ סלַא

 רערינימ רענעקָארשרעמוא סלַא טנכייצעגסיוא רעטעּפש ךיז טָאה טריפ
 -ַאק ,וועיק-לעוװָאק עיניל רעד ףיוא ןטקַא-עיסרעוויד ייד ַא טריפעגכרוד ןוא
 ךיוא טָאה רע ,"דאווזווא ַא ןופ רעריפ סלַא טרינימָאנ םיא טָאה אשטנָאק ןַאטיּפ
 41 סנעדרָא ייר ַא ןעמוקַאב

 -ַאס עטסיירד טריפעגכרוד טָאה ,ןטריפ טימ שארב ,עּפורג עשידיי יד
 ןוא קסירָאטראשט-שטיוועינאמ עינילדןַאבנזיא רעד ףיוא סעיצקַא-שזַאטָאב
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 -ץג ןענייז אשטנָאק רידנַאמָאק טימ ןעגנואיצַאב יד .ןגוצ עשטייד טרעטשעצ
 -ימעסיטנַא םעד ןשרָאפוצסױא טגָאזעגוצ וליפַא טָאה רע ןוא עקיצרַאה ןעוו
 ,דַאירטָא ןטנָאמרעד-ןביוא ןיא םזיט

 ןיא םיחצור ןופ טסענ יד ןטָארוצסיױא ןסָאלשַאב ןרָאװעג זיא לָאמניײא
 עלַא ןופ טלגנירעגמורַא לטעטש סָאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .עקווָאלאפאר
 ןעגנורדעגנײרַא ןדיי עּפורג ַא זיא ,עטעקַאר ַא ןופ לַאנגיס ַא טיול ןוא ,ןטייז
 ,ווָארעטסענ ןוא קוינעמוה רעניארקוא יד טּפַאכעג ייז ןבָאה רעלעק ַא ןיא .ןיהַא
 ,ָאטעג סָאד ןעגנערבמוא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ

 רעד ןופ רידנַאמָאק ןכרוד ןרָאװעג טלעטשעגוצ רעטעּפש זיא ,טריפ
 -ןטַאר ןופ דלעה; -- לטיט ןטסכעה םוצ ,ָאמגעיב לַארענעג ,?גנוקינייארַאפ;
 ,סנדרָא ייר ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןוא "דנַאברַאפ

 א א

 ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ,רעקיײטּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןילַא סַאב
 טרָאד .וָאשטאּפוס ןופ עטוה רעד ןבעל דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןטייווצ ַא
 וצ ,ןזָאלרַאפ טָאה עכלעוו ,קושטניּפ האל עטנָאמרעד יד ןפָארטעג רע טָאה
 עקרַאטש יד בילוצ ,דַאירטָא ןקידרעירפ םעד ,ןדיי ערעדנַא טימ ןעמַאז

 סָאװ ,ןסַאב ןופ ןוז רעקירָאי 15 רעד .ןטרָאד ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא
 ןוויכב ךיז טָאה ,רידנַאמָאק ןופ דרעפ יד רעביא טכיזפיוא םעד טַאהעג טָאה
 ןשיווצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא םורַא ױזַא זיא ןוא רָאי 2 ףיוא רעטלע ןבעגעגנָא

 .וואשטאפוס ןיא רעפמעק יד
 רעד טימ ,טפָא ןבָאה ,,דנַאא עקווָאלאפאר ,ץערימידאלוו ןופ ענעּפָאלטנַא

 ףרָאד סָאד ,ןעגנורעדנַאװ עגנַאל ךָאנ ,טכיירגרעד ,ןקַאילָאּפ ןופ ףליה
 ןדיי ןוא ןעמָאנ ןטכעלש ַא טַאהעג ףרָאד סָאד טָאה גירק ןרַאפ ,ץישטלָאמ
 םיבשות ענייזד יז ןבָאה גירק ןתעב רעבָא .ןרָאװעג טעדרָאמרעד טרָאד ןענייז

 רענַאזיטרַאּפ יד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה םירעיוּפ ליפ .ןטוג םוצ טרעדנעעג

 .ןדיי ןפלָאהעג ךיוא ןוא
 "נַאװעק ןעוועג טרָאד םירעױוּפ יד ןענייז ,טלייצרעד סאב בקעי יװ

 יד דיי ןפלעה וצ ליצ ןקיליײה סלַא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןוא "ןטסילעג
 .ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ייז טימ ןענופעג טָאה דלעפנעזָאר הניּפ ענעפָאלטנַא
 -ערּפשטנַא םירעיוּפ יד רַאפ ןענעיילרָאפ יז טגעלפ ,ך"נת םעד טוג קידנענעק
 סע ןבָאה סָאװ ענעי וצ ןלעטש ענעדיײשרַאפ ןרעלקרעד ןוא ןעלטיּפַאק עדנכ
 ,טרעדָאפעג

 -יטרַאּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,ץיווַאװירק רעשדלעפ רעד

 יד דצמ סעיזיווער ןוא עװַאלבָא ןַא ןגעוו ןדיי יד טנרָאװעג טָאה ,עקנַאז

 יד רעביא טיײרּפשעצ רעבירעד ךיז טָאה'מ ."סעצווָאבלוב , ןוא ןשטייד

 ,ץישטלָאמ ןייק ןעמוקעג רעדיוו ךָאנרעד ,רעדלעוו

 ןופ קוילאגעשזד רעניַארקוא יד ןטוג םוצ טנָאמרעד םיױבלעּפַא .ש
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 ,אקסניצרעשזד יורפ עשיליוּפ עלעדייא יד ךיוא יו ,יאמאש .א ןוא רימדיוו

 ַא ןופ טלייהעגסיוא ןוא ךיז ייב ןטלַאהַאב געט ןעצ ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ
 יז טָאה סָאװ ארוטראב רעיוּפ םעד סרעדנוזַאב ןוא ,רעדנעס ןוז ןייז דנואוו

 וצ ןייז הכוז ךָאנ ןלעוװ ייז זַא ,הכרב רעד טימ טיײלגַאב ןוא ןטלַאהַאבסיוא
 ,"םילשורי עטיובעגפיוא יד ןעז;

 ייב ןבָאה ייז ןעוו ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ארוטרַאב

 "ילַאּפ ןטוג םוצ רדסכ ןענָאמרעד עטעװעטַארעג ערעדנַא ,ןדיי טקעדטנַא םיא
 +ץערימידאלוו ןופ זדנָאשק םעד לעיצעּפס ןוא ,ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןקַא
 ,ןפלעה ייז ןוא ןדיי ןטלַאהַאב ןקַאילָאּפ יד ןסייהעג טָאה סָאװ

 תורצ עליפ יד ןופ תודע ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ץישטלָאמ ףרָאד םעניא
 תוחוכ יד טימ שינעגעגַאב רעד וצ ןעמוקעג ךיוא זיא ןדיי ענעפָאלטנַא יד ןופ
 | ,יימרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ



 ןילַאװ ןיא ןדַאירטַא עשידיי 3 יד
 ןקורק ןופ דַאירטַא רעשידיי

 -ָאק ןשידיי-טינ ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה דַאירטָא רעקיזָאד רעד
 -יטעווָאס ,קושטשינאק יַאלָאקימ ןופ םינָאדװײסּפ-רענַאזיטרַאּפ) קורק רידנַאמ

 ,עווירג ףרָאד ןיא טַאר-ספרָאה ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג ןוא טסיױויטקַא רעש
 ,םירעיוּפ ייב ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה סָאװ ,(שטיוועינאמ ןבעל

 ףסוי ,רעברָאל בד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא אפוג דַאירטָא רעד
 ןבָאה ןוא דלַאװ ןיא שטיװעינַאמ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,,דנַאא ןייטשיילב
 ןריזינַאגרָא וצ ןוא שינעטלעהַאב רעד ןופ ןײגוצסױרַא ןקורק טקריװַאב טרָאד
 ערעייז ןוא ןשטייד יד ןגעק ףמַאק םוצ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ַא ןעמַאזוצ

 .רעפלעהטימ רעניארקוא
 טָאה ןעמ רעדייא עקוואינשעל בושיי ןופ ןפָאלטנַא זיא ןיילַא רעברַאל

 וצ ךיז ןבָאה רעטעּפש ,שטיװעינַאמ ןייק ןטרָאד ןופ ןדיי יד טריפעגסיורַא
 ןענייז סָאװ ,לבייווצ רעדירב ייווצ יד ךיוא יוװ .,ןדיי ךָאנ ןסָאלשעגנָא םיא
 .ןדיי 14 ךָאנ ןוא רעטָאפ רעייז טימ ןעמַאזוצ ,קסרישַאק-ןעימַאק ןופ ןפָאלטנַא

 רעד תוירזכא ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה קסרישַאק-ןעימַאק ןיא
 טריפעגכרוד 1942 .צעד ןט2 םעד טָאה רע ןעוו .סלעַאכימ סנַאה רעריפ-יצַאנ
 ןפָאלטנַא ןדיי עקירעביא יד ןענייז ,ןדיי יד ןשיווצ טיײלכַאפ יד ןוֿפ גנולייצ ַא
 לייט ַא רָאנ .ןגעוו יד ףיוא ןרָאװעג טּפַאכעג רעבָא ןענייז יז ,לטעטש ןופ
 טכוזַאב טָאה סלעַאכימ ןעוו .זלַאװ ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןזיװַאב טָאה ייז ןופ
 טעדנואוורַאפ םיא טָאה סָאװ ןזיי ַא ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב רע זיא ,יַאשעבויל
 -ילקענּפָא 60 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז ףָארטש סלַא .רעסעמ-ריזַאר ַא טימ

 :?טיײלכַאפ ענעב
 -ווָאנַאיָארט ,שטיװעינַאמ ,קסרישַאק-ןעימַאק ןיא תוטיחש ןופ ענעפָאלטנַא

 ןסקַאװעג זיא לָאצ ןייז ןֹוא ,דַאירטָא םוצ ןעמוקעג רדסכ ןענייז .דנַאא עק

 .רעשידיי-ךייר ַא ןעוועג ללכב הליחתכל זיא דַאירטָא רעד .ןַאמ 200 זיב

 .רעטערטרַאפ ןעוועג זיא רעברַאל ןוא רידנַאמָאק ןייז ןעוועג זיא קורק

 טנגעגַאב רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעוו ,קושטלַאקַאב .מ רענַאזיטרַאּפ רעד

 טָאה קורק זַא טלייצרעד (לעװָאק ןבעל ,יצרעיזא ףרָאד ןיא) דַאירטָא ןטימ

 :,ןדיי וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא שינעדנעטשרַאפ סיורג; ןזיװעגסױרַא

 :דַאירטָא ןיא רענַאזיטרַאּפ עקידנריפ יד ךיוא טנָאמרעד קושטלַאקַאב

 ,לבייווצ ףסוי ןוא בקעי ,גרעברעּפוק קחצי ,ןייטשיילב ףסוי ,רעברַאל לרעב

 -עג ,סיוא טזייוו ,ןַאד זיא דַאיוטָא רעד .רעגיט סחנּפ ןוא ַאברעװ רימידַאלװ
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 ןענַאטשַאב רע זיא ,ןָא טזייו קושטלַאקַאב יוװ ,לייו ,רעטשימעג ַא ןעוו
 .עקנילַאמ ןעוועג זיא םינָאדוװיסּפ סרעברַאל ."ןדיי ןופ סנטסניימ;

 זיא רע זַא ,דַאירטָא סקורק ןגעוו טלייצרעד ָאקשורג .פ ןַאזיטרַאּפ רעד

 קחצי :טריפעגנָא ןבָאה "ןדאווזוע יד טימ ,1942 ינוי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ,ךילָאװ ןופ רעבראל לרעב ןוא ןייטשלעדע השמ ,ןַאמנייר

 סאנוש םעד ןזָאלעגּפָארַא ,ןטּכַאלש ךס ַא ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה רימ;
 ןשיווצ ,ןלַאפעג ןענעז םירבח ערעזדנוא ןופ ךס ַא ...ןענַאלעשע רעקילדנעצ
 א+=,"ןייטשלעדע .מ רידנַאמָאק-"דָאוװזוװו, רעד ןוא ...סולפ עייר לדיימ סָאד ייז

 ,ענעי ןופ המקנ ןעמונעג טייצ רעטשרע רעד ןיא טָאה דַאירטָא סקורק
 וצ ןדיי טרסמעג רעדָא ןדיי ףיוא תוטיחש יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 ןופ רַאטערקעס-ענימג םעד טיוטעג טָאה דַאירטָא ןופ עּפורג ַא .ןשטייד
 םייב ןטַאדלָאס עשיסור טעדרָאמעג טָאה סָאװ ,ןָאיַאר רעקסרישאק-ןעימַאק
 ןופ ןדיי יד טרידיוװקיל ךיוא יוװ ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןטערטּפָא
 ,טנערברַאפ ןעמ טָאה ןגעמרַאפ ןוא זיוה ןייז ,קסרישָאק-ןעימַאק

 -נעמָאק-יײצילַאּפ טימ טנכערעגּפָא ךיז ןעמ טָאה 1942 רעבָאטקָא ןיא
 ןדיי יד ןרידיווקיל ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,ןָאיַאר רעשטיוװעינַאמ ןופ טנַאד

 יד ןופ רעריּפנָא ןטימ טנכערענּפָא ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש .שטיוועינאמ ןיא
 ןדיי ןּפַאכ ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה סָאװ ףרָאד ןיא ?סעצווָאינעלעז,
 ןענייז ףרָאד ןיא לייו ,ךעלרעפעג ןעוועג זיא עיצקַא יד .רעדלעוו יד ןיא
 םייב ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעדרעמ רעד .םירעיוּפ עטנּפָאװַאב ןעוועג
 ,זיוה ןופ טעקַאנ ןעגנירּפשסױרַא

 ןופ המקנ ןעמונעג רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןבָאה 1942 רעבמעווָאנ ןיא
 "רעד טָאה סָאװ ,ןָאיַאר רעקוואלאפאר ,ץערעיזָא ףרָאד ןיא אמזוק רעױּפ
 קינרעס ןופ רעדניק עשידיי טייהרעקידעבעל ןפרָאװעג ןוא ןדיי ליפ טעדרָאמ
 רעברַאל בד טָאה רעדרעמ םעד ןכוזפיוא ןטימ טריפעגנָא .סמענירב ןיא
 סנכערברַאפ ענייז טנקיילעג הליחתכל טָאה זיוה ןייז ןיא אמזוק .(עקנילאמ)
 םעד ןעמוקַאב טָאה ָאמזוק ןוא טקיטעטשַאב סע ןבָאה עקיבוטש יד רעבָא

 44,לסּפ ןקירעהעג

 ,לעװַאק ייב קסרואווָאפ ןופ עּפורג"רענַאיטרַאּפ עשידיי

 דַאירטַָא םקווק ןיא

 10,000 ןופ הטיחש ַא ןעמוקעגרָאפ לעוװַאק ןיא זיא ,1942 יַאמ ןט22 םעד

 ,רעבמעטּפעס ןט18-ןט15 םעד ןעמוקעגמוא ןענעז ןטרָאד ןדיי עטצעל יד ,ןדיי
 -טנַא יד .קצול ןוא ענטאר ,עצינלעמ ,קסרישאק ןעימאק ןופ ןדיי יד ייז ךָאנ
 ,םירעיוּפ טכַארבעגמוא ןבָאה ענעפָאל

 דלַאװ ַא ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה סָאװ קסרואווָאפ לטעטש ןופ עּפורג ַא
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 ,ָאטעג ןופ טנגוי ךָאנ ןעיצוצ טװאורּפעג טָאה ,ענראס ןוא לעװָאק ןשיווצ
 וצ רעדניק ערעייז ןטעבעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןבָאה ןרעטלע יד ךיוא
 ןוא יז טימ ןדייש טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה עטצעל יד רעבָא ,דלַאװ ןיא ןייג
 ,ןעמוקעגמוא ןענעז ןוא רעטסעװש-רעדירב עניילק יד טימ

 יז ןבָאה ,דרעפ טלעטשעגוצ ןבָאה ייז ןעמעוו ,רעציפָא ןשיליוּפ ַא ןופ
 טָאה עּפורג יד .ןטַאנַארג ןוא לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא ןסקיב 5 ןעמוקַאב

 רעוועג .טרָא וצ טרָא ןופ גנַאל-ןכָאװ טרעדנַאװעג ןוא רענַאזיטרַאּפ טכוזעג
 ריא ןטלַאהַאב טָאה עּפורג יד .רעפרעד ןיא טפיוקעג ןעמ טָאה זייּפש ןוא

 א ןיא סָאד זַא ,טניימעג ןבָאה ןטרָאד םירעיוּפ יד ןוא םַאטשּפָא-ןשידיי
 רעטרעדנוה ףיוא ןפָארטעגנָא ךיוא ןעמ טָאה דלַאװ ןיא .טנאסעד רעשיטעווָאס
 קידנעגָאזוצ ,סקיב ַא ייז ןזָאלעגרעביא ןוא עקוװאנַאיארט ןופ ענעפָאלטנַא ,ןדיי
 ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעּפש .טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ךיז ןרעקקירוצ
 ,ןדיי רעקסרוווָאּפ 4 ךָאנ

 יָאּפ רעניַארקוא רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,קאיסעבאס קַאילָאּפ רעד

 ןשיווצ .סקאמ ןעמָאנ ןרעטנוא ,עּפורג רעד ןופ רעריפנָא ןרָאװעג זיא ,ייציל
 ,קינשטראמ ןועמש ,זוג קחצי ,לאגניס ארזע ,דמלמ הדוהי : ןעוועג ןענעז ןדיי יד

 ןייטשניירב לרעב ,רעלסעט לאומש ,זוג הקבר ,שאלפ והיעשי ,לַאגעס קחצי
 ,רעטייוו ןפָאלטנַא עּפורג יד זיא ןשטייד יד ןופ עװַאלבָא ןַא בילוצ .דנא .א
 רעקווָאנאיארט ןופ רעדניק ןוא עקנַארק יד טּפַאכעג ןַאד ןבָאה ןשטייד יד
 רעקסרוווָאפ יד טגלָאפעגכָאנ טָאה ײצילָאּפ יד ,ןפָאלטנַא ןענעז ערעדנַא .רעגַאל
 ,קַאילָאּפ ַא ןופ גנונרָאװ רעד קנַאד ַא .רעדלעו רעקראבול יד ןיא עּפורג
 ןַאד סָאװ ,טליּפשעגוצ ךיוא טָאה סע .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא קעװַא ןעמ זיא

 ,ךיז טָאה עּפורג יד .דַאירטָא ןיכוטראק רעד עיסעלאּפ ןופ ןעמוקעגנָא זיא

 -ןביוא ן'כרוד ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ןעניכוטרַאק טימ ןפָארטעג ,ָאזלַא
 -ַאב ןופ רעדלעוו יד ןיא טעברַא-שזַאטָאבַאס רַאפ ווָאקניל .קלופ ןטנָאמרעד

 ןעמונעגפיוא ןוא ,לעװַאק ןבעל ענטָאר ןייק רעבירא זיא ןוא ,שטיוװָאנַאר
 ןעמענפיוא םייב ,סעקיצשמָארנָאּפ עטנַאקַאב רעטנורעד ,רעניארקוא ןטרָאד
 יד ,םזיטימעסיטנַא ןופ יירפ טינ ,עדער ַא ןטלַאהעג רע טָאה ,רעקס"וווָאפ יד
 ,םידגב ןוא זייּפש ןיילַא ךיז רַאפ ןגירק ןסייהעג רע טָאה ןדיי

 רעגַאל רעד טָאה ,ןשטייד ןופ תוחכ עסיורג דצמ עקַאטַא ןַא בילוצ
 ,דָאכָאטס םעד ךעלפיש ףיוא ןרָאפרעבירַא ןעגנולעג זיא ןדיי יד .ןפיול טזומעג
 ןדיי יד .רעטייוו ןטלַאהעגנָא טָאה ןדיי ןוא רעניַארקוא יד ןשיווצ גנונַאּפש יד
 טרעדָאפעגפיוא ןַאד טָאה ןיכוטרַאק .דַאירטָא םעד ןזָאלרַאפ טלָאװעג ןבָאה
 טלָאװעג טינ ןבָאה ןדיי יד .דָאירטָא סקורק ןיא ןייג ןוא רעוועג'ס ןבעגּפָא
 ,רעוועג ןָא ןקורק וצ ױעבירַא ןענעז עקינייא ,רעוועג ןטימ ןדייש ךיז

 א

 ןופ גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןיײרַא ןַאד זיא דַאירטָא סקורק
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 ,ווָאגינרעשט ןופ טמַאטשעג טָאה רע לייוו ,יקסווָאגינרעשט) ווָארָאדָאיפ

 רעטצעל רעד, תונורכז ךוב ןטייווצ ןייז ןיא טנָאמרעד ווָארָאדָאיפ .(עניארקוא
 שטיווָאפיכרא יַאלָאקינ -- ,ןקורקא ןגעװ טגרָאזעג טָאה רע זַא ,"רעטניוו

 -ַאי טנַאנעטיײל ,"דַאירטָא רעשטיוועינאמ ןופ רידנַאמָאק םעד -- ,קושטשינאק
 ןופ טּפױה --- קושטלאוואק ןַאטיּפַאק ןוא רַאסימָאק ןרָאװעג ןַאד זיא קינרַאװ
 ,בַאטש

 ןבָאה ןדיי יד ,ןעגנוליײטּפָא 5 ןיא ןרָאװעג טלייטעצ זיא דַאירטָא רעד
 ,רידנַאמָאק סלַא ,רעבראל לרעב טימ גנוליײטּפָא עט-2 ערעדנוזַאב יד ןפַאשעג
 ןוא ןייטשלמרעמ .רד טימ טקנוּפ רעשיניצידעמ רעד ןעוועג זיא ןדיי יד ןבעל
 ,שטיוועינאמ ןופ סעסריונ עשידיי 2

 רעקסרווװָאפ עטשימעג ;ןדיי ךָאנ טימ ןסקָאװעג זיא דַאירטָא סקורק
 ךיוא יו ,עּפורג רעשטיוָאנַאראב יד ,ןסקאמ טימ שארב ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ
 (א!טנעגעג רענילבול ןופ םיטילּפ עשידיי

 -סגנורינימ ןריפסיוא םייב טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןקורק ןופ דַאירטָא רעד
 ןעוועג זיא ,גנוליײטּפָא עשידיי יד ,עט2 יד ןוא סעינילדןַאבנעזייא ףיוא טעברַא

 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ייב עטשרע יד

 ןוא סעיצַארעּפָא-רינימ טריפעגכרוד עּפורג סרעברַאל טָאה 1942 ןיא

 עשטייד ךיוא יוװ ,טפול רעד ןיא ןוא ןסלער יד ןופ ןענָאלַאשע ליפ ןזָאלעגּפָארַא
 לעװָאק-קסרישַאק-ןעימַאק עיניל-ןטקַארט רעד ףיוא ןטַאדלָאס טימ סענישַאמ
 -ילָאּפ רעשטייד רעד ןלַאפעג ךיוא זיא ןַאד .יֵאשעבויל-קסרישָאק-ןעימַאק ןוא
 ,אפמעק ,קסרישָאק-ןעימַאק ןופ טנַאדנעמָאק-ייצ

 ןּפורג עשידיי ייווצ טימ טריפעגנָא ןבָאה גרעברעּפוק קחצי ןוא עקנילַאמ
 ןענייז ייברעד .וועיק-לעווָאק עיניל-ןַאב יד טרינימ 1943 יַאמ ףוס ןבָאה סָאװ
 ,ןשטייד 16 ןעמוקעגמוא

 -ָאק-לײטּפָא רעד טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה דַאירטָא ןשידיי םעניא
 ןוא סָאטױא ,ןגוצ עשטייד ןסירעגפיוא טָאה רע .גרעברעּפוק קחצי רידנַאמ
 רעטייווצ ַא ;סנדֹרָא ייר ַא ןעמוקַאב טָאה ןוא ןטכַאלש ןיא טקילײטַאב ךיז
 ךיז ןוא ןענַאלַאשע ןזָאלעגּפָארַא טָאה ,ןייטשיילב ףסוי ,רידנַאמָאק-ליײטּפָא
 ַאשָאילַא ,לַאדעמ ןוא ןעדרָא ןַא ןעמוקַאב טָאה רע .ןטכַאלש ןיא טקילײטַאב

 ןדלעה ץכעלנע רַאפ עבלעז סָאד ןעמוקַאב ןבָאה אברעוו באז ןוא לבייווצ
 ,ןטַאט

 ןעוועג חילצמ גנולײטּפָא עשידיי יד טָאה ,בַאטש ןופ גנורימוס רעד טיול
 טיוטעג ןענעז ייברעד ,ןענָאגַאװ 650 ,ןוויטָאמָאקָאל 81 ,ןגוצ 80 ןסיירפיוא
 ,ןקנַאט קילדנעצ עכעלטע טרעטשעצ ךיוא טָאה'מ .ןשטייד רעטנזיוט ןרָאװעג
 ץשידיי 2 ךָאנ ןוא דלָאג לאומש ,יקסוועזדאג סירָאב ןלַאפעג ןענעז ייברעד
 -לעה ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןייטשיילב עיסאכ .רענַאזיטרַאּפ
 ןעמענּפָא ענווָאר ןייק ןרָאפעג זיא יז ןעוו ,רעטעּפש ןעמוקעגמוא זיא ,טייקשיד
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 ,גוצ םעד טרידרַאבמָאב ןבָאה ןענַאלּפָארע עשטייד ןוא גנונכייצסיוא-סגירק ריא
 גנוטײלרעסַאװ יד ןסירעגפיוא גנולײטּפָא יד טָאה ,ןרעבראל טימ שארב

 .סעצװָארעדנַאב יד טימ טנכערענּפָא ךיז ייברעד ןוא קסרישאק-ןעימאק ןיא
 .תושפנ 600 ןופ רעגַאל-עילימַאפ רעשידיי ַא ןעוועג זיא דַאירטָא םייב

 םיא ןבָאה ןדיי יד ןוא ןדָאב קיטש סיורג ַא טלייטעגוצ רעגַאל םעד טָאה ןעמ
 -סטפַאשטריװ עלַא טריפעגסיוא ןדיי יד ןבָאה ללכב .טייזרַאפ ןוא טרעקַארַאפ

 -ַאב יד ,ןסקָא ןוא תומהב ענייז טרעטיפעג ךיוא ןוא דַאירטָא רַאפ ןטעברַא
 טינ זיא דַאירטָא רעד תויה .עטוג ַא ןעוועג זיא רעגַאל-עילימַאפ םוצ גנואיצ

 טימ ןעמַאזוצ ןסעזעג רעגַאל-עילימַאפ רעד זיא ,רעקידנרעדנַאװ ןייק ןעוועג
 ,טרָא ןייא ףיוא םיא

 ןבָאה לביווצ עשוהי ןוא לאגניס ביײל דעטעּפש ןוא קאטראפ לארשי
 רָאנ ,ןדיי רָאנ טינ ןעוועג רעטעּפש ןענעז סע ואוו ,רעגָאל ןטימ טריפעגנָא

 קערש רעד בילוצ ,רעפרעד יד ןופ ןפָאלעג ןענעז סָאװ ,רעניַארקוא קיוא

 ,ײצילָאּפ רעד ןוא תויפונכ רַאפ

 -קוא ,ןסור ,רעפמעק רעטנזיוט טלייצעג טָאה גנוקינייארַאפ סווָארָאדָאיפ

 ןוא ןשטייד יד ןלעטשנגעק טנעקעג ךיז טָאה ןוא --- ,ןדיי ,ןסורסייוו ,רעניַאר
 .רעפרעד יד ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,תויפונכ עשיניַארקוא יד

 ןיא טריזילַאיצעּפס ךיוא ךיז טָאה "סעצוואקורק, יד ןופ דַאירטָא רעד

 יד ןיא ןגעלעג זיא טעברַא רעד טָא ןופ גנוריפנָא-טּפיױה יד .טעברַא-עיסרעוויד
 -נָא ךיוא טָאה רעכלעוו ,(יַאיטעּפ ַאידַאיד;) יקסנירב קינװָאקלוּפ ןופ טנעה
 ןופ דלַאװ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ סעּפורג-עיסרעוויד עלַא טימ טריפעג
 .יצרעיזַא

 -ווָאקורק, יד ןלַאפַאב טוואורּפעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1942 לירּפַא ןיא
 רענַאזיטרַאּפ) "עינענידעיָאסק רעצנַאג רעד ןופ ןדַאירטָא יד ךיוא יו "סעצ

 "וָאלישַארַאװ רעשידיי רעד טרעהעג ךיוא טָאה סע רעכלעוו וצ ,(גנוקינייארַאפ

 גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ יד טָאה ,דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןופ דַאירטָא

 ךיז ןבָאה ייז ואוו ,עילַאקערעּפ ףרָאד ןופ ןשטייד יד ןסױטשוצסױרַא ןסָאלשַאב

 ,טקיטסעפַאב טָאהעג

 ןשידיי ,ןטנָאמרעד םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא עבַאגפיוא עקיזָאד יד

 ןטסקיאייפ-ספמַאק ןרַאפ טנכערעג ךיז טָאה רעכלעוו ,*דַאירטָא-װָאלישַארַאוװ;

 ,גנוקינייארַאפ רעצנַאג רעד ןופ

 :עיצקַא רעד ןגעוו טלייצרעד קושטלַאקַאב .מ

 .עליב ףרָאד ןיא קעװַא ןדיי יד ןענייז ,רדס ןטשרע םוצ ,טכַאנייב חסּפ

 -ימ) "דָאכס; ַא טנדרָאעגנייא ןוא םירעיוּפ יד טקעוװעגפיוא ןעמ טָאה גָאטרַאפ

 רעד .ןשטייד יד ןופ .מלק 1210 ַא סע זיא ןעוועג .םירעיוּפ 200 ַא ןופ (גניט

 -יטרַאּפ רעד ןופ ןליצ יד םלֹוע םעד טרעלקרעד טָאה וָאקינשולּפ רַאסימָאק

 ןוא ןדיי יד ןטכָאשעגסיוא רעירפ ןבָאה ןשטייד יד זַא קידנענָאטַאב ,עקנַאז
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 טָאה קושטלַאקַאב .רעקלעפ ערעדנַא ךיוא ןטכינרַאפ שיזיפ רעטעּפש ןלעוו
 ,רעטילימ ןשיטעוװָאס ןופ ןגיז עסיורג יד ןגעוו טלייצרעד ךָאנרעד

 -ָאקערעּפ טריקַאטַא טָאה ןוא רעטייוו קעװַא דַאירטָא רעד זיא טכַאנייב
 45,ףרָאד םעד ןזָאלרַאפ ףוס לכ ףוס ןבָאה ןשטייד יד .עיל

 טַאהעג טָאה ,ןיקעיסאנ דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק ,טנַאנעטײל רעשיסור רעד
 ןופ ןענַאטשַאב ךָאנ זיא רע ןעוו ,דַאירטָא ןשידיי סקורק ןטכינרַאפ וצ העדב
 "סעקנאילמעזע עשידיי יד ןרינימ וצ ןקורק טגיילעגרָאפ טָאה רע .ןדיי 0
 זיא ןעוועג .ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק סע טָאה קורק רעבָא ,ייז ןסיירפיוא ןוא
 טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ןַאלּפ סניקעיסאנ ןגעװ ,1942 רעבמעווָאנ ןיא סָאד
 -רָאל בד טלייצרעד סע טָאה סָאװ ,טנַאטידַא ןייז ןופ רעירפ געט רָאּפ ַא
 ,ןקורק ןופ רעטערטרַאפ ןשידיי םעד ,רעב

 םעד טרימרָאפניא ךיוא רעטעּפש ןעמ טָאה ןַאלּפ סניקעיסאנ ןגעוו
 ןצנַאג ןרעביא רַאסימָאק-רענַאזיטרַאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,יקסנירב קינוװָאקלוּפ

 -פיוא טָאה ןיקעיסַאנ זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ךיוא זיא לייוורעד .ןילָאװ ןיא ןָאיַאר
 רעטעּפש ןוא רעוועג ןפַאש וצ ייז טקישעג ,ןדיי 7 דַאירטָא ןייז ןיא ןעמונעג
 -רַאפ ןופ לטעצ ַא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה ןיקעיסַאנ תויה .ןסָאשרעד ייז
 ואוו ,עיסעלָאּפ ןיא ןעגנַאגַאב רעירפ ךָאנ זיא רע סָאװ ,ןדרָאמ ןוא סנכערב
 -ַאב ןגעלפ סָאװ ,'סעצניקרָאשזע יד טימ טקינייארַאפ ןעוועג זיא רע
 יד ןופ ןענייז ייז ןופ ליפ ןעוו ,1942 רעבָאטקָא-טסוגױוא ןיא ןדיי ןלַאפ
 ---.טנגעג רעקסניּפ ןופ ןּפמוז ןוא רעדלעוו יד ןיא ןפָאלעג עיסעלאּפ ןיא תוטיחש

 ןטיל ןוא ןיקעיסַאנ ןגעק גנושרָאפסיױא עיינ ַא ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא
 +?,ןרָאװעג ןסָאשרעד רע זיא יקסנירב .קלוּפ ןופ לעפַאב

 רַאירטָא טקורק ןיא שטיװָאנַארַאב ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 יד ןסָאלשעגנָא ךיוא ,טגָאזעג יװ ,ךיז טָאה דַאירטָא סקורק וצ
 -יל רזעילא טימ שארב ,שטיוָאנַארַאב ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 סָאװ ,"דַאירטָא ןשידיי, םענופ ןבילבעגרעביא זיא עּפורג עקיזָאד יד ,יקסוואד
 ,שטיווָאנאראב ןופ ןדיי ענעּפָאלטנַא ןופ רעדלעוו יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 -נעירָא יד ןרעדנע לַאקידַאר ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה טייצ רענעי וצ
 -עווָאס עסיורג יד ךרוד טקריװַאב .גנורעקלעּפַאב רעקיטרָא רעד ןופ עיצַאט
 ןשיװצ ,רענַאזיטרַאּפ ךיז ןופ ןבעגסױרַא ןעמונעג יז טָאה ,תונוחצנ עשיט
 "טעצוװָארעדנַאב ,"סעצווָאסאלוו, ,ןטנַארָאבַאלָאק ,ןטנַאיצילָאּפ .וועג ליפ יז
 ןיא תוטיחש יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא -- ,לנ,ד.א
 ךדיי ןופ טייהנזעוװנָא יד .לעפ רעייז רַאפ טרעטיצעג ןבָאה סָאװ ןוא ,טנגעג
 -עד קרַאטש ןטנעמעלע עשירעכערברַאפ יד טָא טָאה רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ
 ערעייז ןופ תודע עקידעבעל יד רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז .טריוורענ



188 

 ,סעצעה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד םורַא ןפַאש וצ רעבירעד ןעזעג ןוא תוטיחש

 .סעיצַאקָאװָארּפ ןוא האנש

 70 ןַאד ןעװעג ןענייז --- "קסוואדיל טביירש --- דַאירטָא סקורק ןיא
 ןבַאגפױא עטסכעלרעפעג יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 יז ןגעק ןעמ טָאה ךָאד .ןבעל רעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה ייז ןופ רעקילדנעצ

 ,ץעזעג-רענַאזיטרַאּפ ןטיול זַא ,ןָא רעגייטש ַא טזייוו יקסוואדיל .טרינימירקסיד

 וצ "דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ דלעה;ק גנונכייצסיוא יד ןלייטרע ןַאד ןעמ טגעלפ

 עשידיי יד .ןענָאלעשע-רעטילימ 9 ןסיירפיוא ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ענעי
 ךָאנרעד ןוא ןענָאלעשע 8 זיב זיולב ןייגרעד ןזָאלרעד ןעמ טגעלפ רערינימ

 ,ןבַאגפיוא ערעדנַא וצ ייז ןריפרעבירַא

 ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא רעשטיוװָאנַארַאב יד ןבָאה 1943 רעבמעטּפעס ןיא

 .טפנוקוצ רעד ןגעוו ןדייר טוװאורּפעג ,דַאירטָא סקורק ןיא םירבח עשידיי יד

 יד רעבָא ,גנואיירפַאב ןגעוו טדערעג רדסכ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי-טינ יד

 ןוא עבורח זיולב ןעגנערב טפנוקוצ יד טעװ ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ןדיי

 רַאפ ןענעיילכרוד טװאורּפעג ןַאד טָאה יקסווָאדיל .םיבושי ענעטָארעגסיױא

 גנואיירפַאב ,ףמַאק רעזנוא; ןגעוו עמעָאּפ ַא עּפורג (סרעברָאל .ב) ?סעקנילַאמ;

 ."טפנוקוצ ןוא

 טדער יקסווָאדיל זַא ,ןקורק וצ הריסמ ַא ןעגנַאגרעד רעבָא זיא סע

 ייל טנרָאװעג טָאה קורק :טייקידנעטשטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ןגעוו

 ןיא טקישעגרעביא ןוא טנפָאװטנַא לייוורעד ןוא ןפָארטשַאב טימ ןיקסוואד

 | .עיצַאדַארגעד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעגַאל ןליוויצ

 ןשטייד יד .ךעלרעפעג ןרָאװעג רענַאזיטרַאּפ יד ןופ עגַאל יד זיא 23 ףוס

 "ַאב ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק תוחוכ עסיורג טרירטנעצנָאק ןבָאה

 םעד טָארדעג ןוא טנָארּפ רעייז ןופ ןקור ןיא רעטעמָאליק רעטנזיוט טשרעה

 טריפעגכרוד ןַאד ןשטייד יד ןבָאה עיצַארעּפָא עסיורג ַא .טירטקירוצ ןשטייד

 רעטרעדנוה ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ןילָאװ ןופ רעדלעוו רעניסַארַאק יד ןיא

 ווארָאדאיּפ .נעג .ןרעגַאל-ןעילימַאפ יד ןופ ןדיי םתס ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 יַאב טײרפַאב ןוא סעצוָארעדנַאב 5,000 יד ןוא ןשטייד יד ןבירטרַאפ טָאה

 רע .רַאפעג ןופ דיי יד ןוא ןדַאירטָא ךָאנ ןוא סקורק טיירפ

 יד ףמַאק םוצ ןקיש ,"לעפַאב ןקידתירזכַא; ַא ןבעגעגסױרַא ןַאד טָאה

 ךיוא ,דלַאװ ןיא ןזָאלרעביא ערעטלע יד ןוא ,רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב עגנוי

 ליפ טימ ןעמַאװצ סָאװ ,"ערעטלע , יד ןשיוװצ ןעוועג זיא יקסווָאדיל

 "עג ןוא ץוש רעייז וצ רעוועג לסיב ַא זיולב טַאהעג ייז ןבָאה עטלפייווצרַאפ

 סע ןוא ןזָאלעג טינ ייז טָאה ןעמ רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןייגכָאנ טוואורּפ

 יז ןגעק ןסָאש-סגנונרָאװ ךיוא ןעוועג ןענייז

 טָאה ,יקסנאלָאװ רעשטיוװָאנַארַאב ןטייווצ ַא טימ ןעמַאזוצ ,יקסווָאדיל

 ןוא ,ןָאזרעּפ 15 וצ ןּפורג ערענעלק ןיא ךיז ןלייטרַאפ וצ ,ןדיי יד ןטָארעג
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 -נַאב ןייק ָאטינ תוחּפה לכל ןענייז סע ואוו ,דנַאלסור-סייוו ןייק קירוצ ןייג
 לסיב ןטימ ,טקעטשרַאפ ןעוועג גָאטייב ןוא ,טכַאנײב ןעגנַאגעג .סעצווָארעד
 טָאה ןרעדנַאװ ןופ געט עכעלטע ךָאנ .זייּפש טפַאשרַאפ ךיז ןעמ טָאה רעוועג
 רידנַאמָאק םעד טכועגפיוא טָאה ןעמ .דנַאלסורסיײװ טכיירגרעד ןעמ
 ןייז ןיא ןירַא ןוא רידַאגירב ַא ןעועג ןַאד זיא סָאװ ,ןיכוטָאק ןיקרַאשז
 רעפסָאמטַא יד ,עוואנאי ןוא קסניּפ ןופ ןדיי ךָאנ ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,דַאירטָא
 ףרַאש רעבָא טָאה ןיכוטרָאק .עשיטימעסיטנַא ןַא ןעוועג ןטרָאד רעבָא זיא
 -עסיטנַא ןדעי רַאפ ףָארטש טיוט טימ טנרָאװעג ןוא םעד ףיוא טריגַאער
 ,טרעסעבעג ןַאד ךיז טָאה עגַאל יד .ךורבסיוא ןשיטימ

* 
 לא לא

 ןדעי רַאפ ןדײנשּפָא ,עװקסָאמ ןופ לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא 1944 ביײהנָא
 "רעד זיא בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ .ןשטייד יד ןופ טירטקירוצ םעד זיירּפ
 דלַאװ ןיא ןביילב ןָאק ,דימ ןוא ךַאװש ךיז טליפ סע רעװ זַא ןרָאװעג טרעלק
 ןופ ןגיוצעגקירוצ טינ רעבָא ךיז ןבָאה ןדיי יד ,ןבַאגפיוא ערענעלק רַאפ
 סָאװ ,ןטכַאלש עטרעטיברַאפ ןעמוקעגרָאפ ןַאד ןענייז סע .ףמַאק-טּפיױה
 רעד ןיא דָאירעּפ רעטסרעוש רעד ןעוועג זיא סָאד, .געט 25 טרעיודעג ןבָאה
 ."רעטסקיטכיוו ךיוא רעבָא ,עקנאזיטרַאּפ

 -לעוװ יד ןופ סױרַא ןַאד ןענעז ןעגנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ענעדישרַאפ יד
 ןדַאירטָא יד ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי ןופ סעיצַארטנעצנָאק עטסערג יד .רעד
 . (דָאירטָא "װָאלישָארָאװק רעד) ארויסימ ןופ ןוא ןקורק ןופ

 ןופ ןעגנוקיניארַאפ יד טנגעגַאב ךיז ןבָאה עקוָאלַאפַאר ןופ טייוו טינ
 ,יקסנעוואר-ווָאראדאיפ ןוא יקסווָאגינרעשט-װָארָאדאיפ ,ווָארובאס

 ןעמַאזניימעג ַא ןיא ,ײמרַא עשיטעווָאס יד טָאה 1944 .בעפ ןט4 םעד
 ךיז טָאה ףירגנָא םעניא .ענוװָאר טרעבָארעד רענַאזיטרַאּפ יד טימ ףירגנָא
 | ,דַאירטָא-וואלישאראוו רעשידיי רעטנַאמרעד רעד ךיוא טקילײטַאב

 ,ענווָאר ןיא ןיירַא עּפורג ןייז ןוא יקסוואדיל ךיוא זיא םיא טימ ןעמַאזוצ
 םעד טכַאמעג זנוא ףױא טָאה ענװָאר רעבורח רעד ןֹופ דליב סָאד;

 רעטסכעלרעדיױש רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע .קורדנייא ןטסכילקערש
 ,יקסוואדיל ףוס םוצ טביירש -- "!ןדיי ןייק ָאטינ :תמא

 וועל לווייפ ,ברַאפלעמיה השמ ,םהרבא רעדורב ןייז ,יקסווָאדיל רזעילא
 יד ןריזינַאגרָא וצ עּפורג עטשרע יד ענװָאר ןיא ןפַאשעג ןַאד ןבָאה .דנַא.א
 ךיוא ,לארשי-ץרא ןייק דנַאלסור-סייװ ןוא עניַארקוא-ברעמ ןופ החירב-ןסַאמ
 ,לארשי ןיא טצעי ךיז טניפעג עּפורג ?סעקנילַאמ, ןופ לייט רעטסערג רעד
 .יקסווָאדיל טביירש ---



 רַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד
 דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןיא

 -עג ןפַאשעג זיא דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןיא דַאירטָא רעשידיי רעד
 רעבָא *,קינרעס לטעטש ןופ רקיע רעד ,ןדיי ענעפָאלטנַא ךרוד ןרָאװ
 ןיא רימ ןעניפעג םיא ןגעו תועידי עיונעג .,דנַאא ץיװָארבמָאד ןופ ךיוא
 ,ןילעפ-קושטלַאקַאב ךלמ רענַאזיטרַאּפ רעד ,דַאירטָא ןופ דילגטימ םענופ ךוב

 ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא 1942 רעמוז ףוס זיא ,רעקינרעס ַא ןיילַא ,קושטלאקַאב |

 ןופ יירעסיש עסיורג ַא .דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ץיוװָארבמָאד ןיא
 "רעבירַא םייב דלַאב ,החּפשמ ןייז ןופ טדײשעגּפָא םיא טָאה רעוועג-ןישַאמ
 ןפָארטעג רע טָאה דלַאװ ןיא לטעטש ןופ .מלק 574 ַא .ןטָארד-ָאטעג יד ןייג
 סָאטעג יד .ןדיי ךָאנ ןוא רעטסעווש ןייז ןופ רעדניק יירד ,םירפא ןעזוק ןייז
 רעבירעד ןענייז ייז .טריטסיזקע טינ ןיוש ןבָאה ךעלטעטש עקימורַא עלַא ןיא
 -טשער ,ןדיי 900 ַא ָאטעג ןיא טבעלעג ךָאנ ןכָאה סע ואוו ,קינרעס ןיא קעװַא
 ,1941 ןיא ?עיצקַא-באב-העשתק רעד ןופ ךעל
 ןבָאה ןוא ,געט עכעלטע זיולב טקעטשרַאפ ןעוועג ייז ןענייז קינרעס ןיא
 הנשה-שאר ברע ,הטיחש רעקיטליגדנע רעד רַאפ לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ

 .ב"שת
 ,סערָאטוכ ןיא ,םירעוּפ עטנַאקַאב וצ קעװַא ןענייז ענעפָאלטנַא עקינייא |

 -עג ייז טָאה ,רעױּפ ַא ,טסיטּפַאב ַא .11 ךָאנ טימ ןבילבעג זיא קושטלַאקַאב

 טָאה'מ עכלעוו ןופ ((ןטסינָאלָאק) "סעקינדאסָאא עשיליוּפ וצ געוו םעד ןזיוו

 לדלעוו ַא ןיא .םירעױּפ עקימורַא יד ןופ יוװ ףליה רעמ ןטרַאװרעד טנעקעג
 ןייק ןייג טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעקינרעס עּפורג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא יז ןבָאה

 ,דנלַאפפיוא ןרעוו טינ ידכ ,סעּפורג עניילק ןיא טלייטעצ ךיז טָאה'מ .קסניּפ

 ,עקראניראמ ַא ןוא טלעג ןבעגעג ןבָאה יז ןעמעוו ,רעיופ ַא ןופ ףליה רעד טימ

 ,דלַאװ רעשטיוועשטיראווס םעד ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג ךעלדנע ייז זיא

 דלַאװ רעשטיוועשטיראוופ ןיא ןדיי רעיסעלאפ ןוא רענילַאװ

 דלַאװ רעקיזָאד רעד ךיז טיצ ,טנגעג ןיא רעדלעוו עטסערג יד ןופ רענייא

 -סייו-חרזמ) וָארוש זיב חרזמ ףױא ןוא קסניּפ זיב ברעמ-ןופצ ףיוא

 ךיז ןבָאה'ס אוו ,סעטָאלב עקיבייא ןוא ןּפמוז טימ לופ זיא ןוא (דנַאלסור

 -טנַא ליפ ךָאנ ןופ םייה יד ןרָאװעג זיא דלַאװ רעד .תזיח יילרעלכ טרעמעג

 רעד ףיוא עקירעגנוה ןגעלעג ןעמ זיא געט עצנַאג .ןדיי רעקינרעס ענענור

 ,טיורק ךעלּפעק ןכוז סעברָאט טימ ןייג ןעמ טגעלפ טכַאנייב ,דרע רעליוה
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 ןטנַאקַאב ַא ייב טיורב לקיטש ַא ןעלטעבסיוא רעדָא רענטרעג ןיא לּפָאטרַאק
 םירעוּפ עשיחצור ףיוא קידנפערטנָא ,ןעמוקקירוצ ןגעלפ עלַא טינ .רעױּפ
 .ןשטייד רעדָא

 ןסקיב ענרעצליה טעסעטעגסיוא ךיז ןבָאה םירבח ענייז ןוא קושטלַאקַאב
 ַא םתס יצ ,רמוש-דלַאוװ ַא ןלַאפַאב ייז ןגעלפ "רעוועג, ןקיזָאד ןטימ ןוא
 ,זײּפש ןבעג וצ ייז ןעגניווצ ןוא רעיױּפ

 -רענַאזיטרַאּפ רעייז ןפַאשעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא קושטלַאקַאב םירפא
 םיסקַאמ רעטנַאקַאב רעייז דלַאװ ןיא טכוזעגפיוא ייז טָאה סע ןעוו ,עּפורג
 רעשטייד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז קושטלַאקַאב םירפא ןוא ארויסימ .ארויסימ
 ןבָאה עדייב (עניַארקוא-חרזמ) עװאטלָאּפ ייב 1941 רָאי ןיא טפַאשנעגנַאפעג
 -יוו ףרָאד ןבעל רָאטוכ םוצ ארויסימ :םײהַא קירוצ טרעדנַאװעג ןעמַאזוצ
 רעקיניזטסואווַאב ַא קידנעייז .ץיוװָארבמָאד ןופ ָאטעג ןיא --- םירפא ,עקוועשט
 יד טיִמ ןעמַאזוצ ןפמעק ליוװ רע זַא ,טרעלקרעד ארויסימ טָאה ,רעניַארקוא
 ןעמונעג טָאה'מ ןעוו ,ןטנַארָאבַאלָאק ןוא ןשטייד יד ןגעק ,ןדיי ענעּפָאלטנַא
 טָאה רעטָאפ ןייז זַא טנָאמרעד ךיז םירוּפ ןועמש טָאה ,רעוועג ןגעוו ןדייר
 ,קינרעס ןייק קירוצ קעװַא ןענייז ןדיי עקינייא ןַאגַאנ םעיינ ַא טקעטשרַאפ
 ,דלַאװ ןיא ןליוק 5 ענייז טימ טכַארבעג ןוא ןַאגַאנ םעד ןענופעג

 ,רעזייה ןדנוצעגרעטנוא ,ןַארויסימ טימ שארב ,עּפורג ַא טָאה טכַאנייב
 חוכ ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענייז רימ, .סרעּפַאכ-ןדיי ןופ ןרעייש ןוא ןלַאטש
 טינ ךָאנ זיא ןבעל סָאד ןמז לכ .םיאנוש יד ןָא ךיז ןייז וצ םקונ גנַארד ןוא
 רעזדנוא ןדָאלסױא טלָאװעג רימ ןבָאה ,זדנוא ןופ טביורעגקעװַא ןעוועג
 ,קושטלַאקַאב טביירש -- ,"טולג-המקנ

 ןדיי1} יד טרעהעג עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעד וצ ןבָאה ןארויסימ ץוח
 ,קושטלַאקַאב ךלמ ןוא םירפא ,רעזעלג לווייפ ,ווָארבָאב לרעב ,גרעבמָארב השמ
 ,שינעקרוט ריאמ-םהרבא ןוא ןבואר ,בראפרעבליז ןמחנ ,יקצעלאג לואש
 "ץולחה, ןופ רעדילגטימ --- ייז ןופ טייהרעמ יד .ןַאמכוש ץרּפןוא םירוּפ ןועמש
 ,קינרעס ןיא

 רעמיטגנייא ,יאגושט .עּפורג רעד ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג זיא ארויסימ
 זיא ,גירק-טלעוו ןט1 ןופ ךָאנ "ןבָאװש, יד טסַאהעג טָאה סָאװ ,רָאטוכ ַא ןופ
 טגעלפ רע .אקארד רעטָאיּפ ךוטסַאּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,רעלדניברַאפ ַא ןרָאװעג
 רעוו ןוא ןשטייד יד טימ טרירָאבַאלָאק םירעיוּפ יד ןופ רעװ ןרימרָאפניא
 עשיסור ייווצ ןברָאװרעד םעד קנַאד ַא טָאה'מ .ןסקיב ךיז ייב טלַאהַאב סע
 ,(לסקיב-ץרוק) "זערטָא; ןַא ,רעװלָאװער ַא ,ןסקיב-רעגעי 3 ,?סעקווָאטניוװפ
 | ,ףָאטש-סיירפיוא לסיב ַא ןוא ןליוק םוכס ַא

 עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןעוועג ייז ןענייז ,טביירש קושטלַאקַאב יו
 םירעוּפ-ןטנַארָאבַאלָאק ףיוא ןלַאפרעביא ןכַאמ ייז ןגעלפ טכַאנייב .טנגעג ןיא
 ןוא סטוג-ןוא-בָאה רעייז ןעמונעגוצ --- ,ןדיי ןטָארסױא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ
 ,טיוט ןעמוקַאב ןגעלפ עקידלוש .ןרעייש ןוא ןלַאטש יד רעייפ טימ ןזָאלעג
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 ןוא ןעיירעקלעמ ןוא ןוויטַארעּפָאָאק .עשיפרָאד ןלַאפַאב ייז ןגעלפ רעטעּפש

 . .קסרעיזָא ןבעל עינראילָאמס עסיורג יד ןדנוצעגרעטנוא
 ךיז ןוא ןעמענ עשיסור טימ ןפורעגנָא ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ-ןדיי יד

 רעבירעד ןבָאה םירעיוּפ יד .סעמשטוק ןוא ןצלעּפ עשרעיוּפ ןיא טעדײלקַאב
 ןטסיטושַארַאּפ עשיטעווָאס ךרוד ןָאטעג טרעוװו טעברַא יד זַא ,טניימעג תליחת
 -טיבעג ןשטייד םוצ עגַאלקנָא ןַא טימ קעװַא ןענייז ייז ןוא ,רענַאזיטרַאּפ ןוא
 ןופ םירעוּפ .קצָאסיװ ןיא עירעמרַאדנַאשז רעד וצ ןוא ןילָאטס ןיא רַאסימָאק
 טָאה רענייא ."ןדיי-דלַאוװ; יד ןענעקרעד ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה קינרעס ןבעל
 ַא דלַאװ ןיא ךיז טימ טכַארבעג וליפַא טָאה ןוא טריּפשעגכָאנ עּפורג יד
 ,רַאסימָאק-טיבעג טימ שארב ,טייל-,ס.ס 40 ןופ עיצידעּפסקע-ףָארטש

 טכוזעג ,דלַאװ ןיא רעפיט ןפָאלעג ןַאד זיא רענַאיטרַאּפ עּפורג יד

 רעשטייד רעד תעשב סָאװ ,ייז טָאה טעװעטַארעג .סערָאנ ןוא ןלייה ,ןּפמוז
 דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור רעניילק ַא ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא עוװַאלבָא
 -ַאב .וועשטראק רַאסימָאק ןוא וָאּפָאּפ ױידנַאמָאק טימ שארב ,ןַאמ 29 ןופ
 -נליוק ַא וליפַא ןוא ןטַאנַארג ,ןטעלָאטסיּפ ,סעקווָאטניװ עטוג טימ טנּפָאװ
 ,סע ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד טימ ףמַאק ַא ןדנוברַאפ דלַאב ייז בָאה ,רעפרַאװ
 ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא ןפיול ןזָאלעג ךיז ןוא טרַאוװרעד טינ ,םינּפַא

 3 ןענופעג רענַאזיטרַאּפ-רעטער יד ןשיװצ ןבָאה דלַאװ ןיא ןדיי יד
 ,ווָאגובא קעלא ןוא ,קסניּפ ןבעל םיבושי ןופ ןַאמשיילפ ךורב ,עקסָאי :ןדיי

 ןיא ענעגנַאפעג-סגירק רַאפ דעגַאל ַא ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ דיי רעשיסור ַא

 ,לעוװָאק
 -ןעימַאק ןוא יושעבויל ןופ טנגעג ןיא טרירעּפָא טָאה דַאירטָא סווָאּפָאּפ

 ןעמַאזוצ ןוא ןדיי יד טימ געט עקינייא ןעוועג זיא דַאירטָא רעד .קסרישאק

 ןיא .סעקראוולָאפ ןוא ןטמַא-יײצילָאּפ עשטייד ףיוא ןלַאפרעביא טריפעגכרוד

 ,שעוװ ענעטנווייל ךיוא ,גנודיילק ,טיורב טלמַאזעגפיונוצ ןעמ טָאה רעפרעד

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עטגיזיילראפ יד ןעמוקעג ץונוצ סרעדנוזַאב זיא סָאװ

 ,דגב ןוא דמעה ןייא ןיא ָאטעג ןופ ןּפָאלטנַא ןענייז

 סווָאּפָאּפ ןופ אקשטיזומ קעינעה ןוא ןיקשטַארוק ילָאטַאנא ,ווָאגובא קעלַא

 "רַאפ ןענייז ,גירק-רענַאזיטרַאּפ ןיא ןרַאפרעד ןעוועג ןענייז סָאװ דַאירטָא

 ףיוא קעװַא זיא דַאירטָא רעצנַאג סווָאּפָאּפ ,דלַאװ ןיא ןדיי יד טימ ןבילב

 .ענָאז-טנָארפ יד ןײגרעבירַא ןוואורּפ ידכ ,חרזמ

 דלַאוװ רעוועשטשיראווס רעד זיא ,ןשטייז יד רעביא ןוחצנ ןקיזָאד ןכָאנ

 טזָאלעג ךיז ןבָאה רעטרע עטקעטשרַאפ ןופ ןדיי ןוא ,רעלוּפָאּפ רָאג ןרָאװעג

 יד ןבָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,200 זיב ןסקַאװעג זיא לָאצ רעייז .ןיהַא

 -יטרַאּפ ןוא ןדיי יד ןגעק סעדנַאב-םירעיוּפ יד ןריזיױװיטקַא ןעמונעג ןשטייד

 עטרילָאזיא ףיוא ןלַאפנָא עשירעדרעמ ןעמוקעגרָאפ ןַאד ןענייז'ס .רענַאז

 ןופ ןעמענ המקנ ןעזעג רעבָא ןבָאה ,ווָאגובא סרעדנוזַאב ,רענַאזיטרַאּפ יד ,ןדיי

 ,רעדרעמ יד
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 קצָאסיװ לטעטש ןפיוא לַאפנָא רעד

 -רעטנוא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד טָאה טכַאנייב 1942 .ווָאנ ןט15 םעד
 גנילדנעצ עכעלטע ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,קצָאסיװ ףיוא לַאפנָא ןַא ןעמונעג
 ןעגנַאגעג ןענייז סיוארָאפ .ןטנַאיצילָאּפ רעניַארקוא 120 ןוא ןעמרַאדנַאשז

 ַא טגיילרַאפ טָאה גרעבמָארב יעסיאמ .,קושטלַאקַאב םירפא ןוא ארויסימ
 ,יקסוועשזרוכט "אווָאלָאג, םעד טכוזַאב טָאה'מ ,ס.ס ןופ רעמיצטמַא ןיא ענימ
 עיצַאמרָאפניא ןלעטשוצ ןוא ,רעלדניברַאפ ַא ןרעוו וצ ןעוועג םיכסמ זיא סָאװ

 "רעד רעטעּפש זיא ןוא טליפעגסיוא טינ סע רעבָא טָאה רע) .ןשטייד יד ןגעוו
 "פיוא רעד ןופ ,ןרָאפעגקירוצ רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז ןעניגַאב .(ןרָאװעג ןסָאש
 ףעש רעייז ןוא טייל-.ס.ס עכעלטע ןרָאװעג טיוטעג ןענייז ענימ רענעסירעג
 | .סעקזייה עטנעָאנ יד ןרָאװעג טרעטשעצ ןענייז סע ןוא

 טָאה ,שיניַארקוא ןיא ןבעגעגסױרַא ,ענרַאס ןיא גנוטייצ עשטייד ַא
 עפורג ַא ךרוחה ןרָאװעג טכַאמעג זיא לַאפנָא רעד זַא ,ןבירשעג רעטעּפש
 ןיא ןטקַא-עיסרעוויד טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ ,סעקינטנַאסעד עשיטעווָאס

 -רַא רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה םירעיוּפ עטצעהעגפיוא יד ,קצָאסיװ םורַא ןוא
 -רַאּפ יד .ןדיי ענעטלַאהַאב יד ןטיוט ןוא רעדלעוו ןיא ןעגנירדניירַא ןופ טעב
 ואו ,ןדיײדלַאו יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעגפיונוצ ןַאד ןבָאה רענַאזיט
 ןגעוו ןוא רעטניוו ףיוא סעקנַאילמעז ןעיוב ןגעוו עגַארפ יד טלדנַאהַאב טָאה'מ
 ןוא קַאה ַא טימ וליפַא ,ךַאװ ןטלַאה וצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה ןעמ .זייּפש ןגירק
 ןופ ליפ רעבָא ןבָאה טייצ-רעטניוו .ךעלדייב ןוא ןטלעצעג יד ןבעל ,רעסעמ
 ךס ַא ןוא דחּפ ןקידנעטש ןוא טלעק ,רעגנוה םעד ןטלַאהעגסיױא טינ ןדיי .יד
 ,ךעלדייב ערעייז ןיא ןברָאטשעג ןענייז

 ןפיוא לַאפנָא ןַא ןעמונעגרעטנוא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה קיטייצכיילג
 .סעדנַאב-םירעױּפ יד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עקוועשטיוו ףרָאד
 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג זיא סָאװ ,ײצילָאּפ טימ טכַאלש ַא וצ ןעמוקעג זיא סע
 יד ןוא טנפָאװַאב רעסעב ןעוװעג ןיא יײצילָאּפ יד ,ןטנַארָאבַאלָאק יד
 ןטסגניי רעייז ןרָאלרַאפ ןַאד ןבָאה ייז .ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ
 טָאה װָארבָאב רעטעדנואוורַאפ רעד .שטינעקרוט ןבואר ןקירָאי-16 םעד ,רבח
 | ,דרעפ ַא ףיוא ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב

 ןשטייד יד ןנעק םירעיוּפ ןשיווצ עדנַאנַאּפַארּפ

 .ןרָאװעג טלעטשעג עפורג רעד ןופ שארב זיא 1942 רעבמעצעד ןיא -
 עיניּפ ןעמוקעגוצ זיא ,שטינעקרוט םענעלַאפעג םעד טָאטשנַא +?.ווָאגובא
 ןוא םיסקַאמ ,רענלעז עשיטעווָאס 2 ךיוא יװ ,ץיװָארבמָאד ןופ עזַאמלפרַאפ
 ןעגנַאגעגרעביא ייז ןענייז טפלעווצעבלאז ,םירעיוּפ עגנוי עקינייא ןוא ,אינאוו
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 ןבָאה קסרעיזָא ןיא רַאטערקעס ןייז ןוא "אווָאלָאג רעד .דלַאװ רעקסרעזָא ןיא
 רעטכעווידלַאװ רעשיליוּפ רעד .זייּפש עּפורג רעד ןבעג וצ טעטכילפרַאפ ךיז
 ףעזוי רָאטקָאד םעד קסניטיל ףרָאד ןופ טכַארבעגּפָארַא טָאה אדָאװ אינמיז
 ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענייז עדייב .ווָארבָאב ןקנַארק םעד ןפלעה וצ ,סנרּפ
 ַא ןופ שארב ןלַאפעג זיא קַאילָאּפ רעד .גנוגעװַאב רענַאזיטרַאּפ רעד וצ
 טַאהעג רעטייו טָאה'מ .ענרַאס ןבעל ,1943 רָאי ףוס עטָאר-רענַאזיטרַאּפ
 ןיא רענַאזיטרַאּפ ןדיי ןופ סעּפורג ענענַאטשטנַא-ינ יד טימ טקַאטנָאק ַא
 סע ןענייז ןעוועג .דלַאװ רעװעיָאלָאקינ ןיא ןוא דלַאװ סרעטאלפ ףארג

 "רעד זיא'ס עכלעוו ןגעוו) ץיװָארבמָאד ןיא ָאטעג ןופ ענעפָאלטנַא לכ םדוק
 .(?ץיװָארבמָאד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי, 'ּפאק ןיא ןרָאװעג טלייצ

 ןביוהעגנָא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,טסערפ יד ןעמוקעגנָא ןענייז'ס ןעוו

 ,טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ טַארַאּפַא-ָאידַאר םעד קנַאד ַא .טייקיטעט רעדנַא ןַא

 עשטייד יד ,דַארגנילַאטס ייב גיז ןשיטעװָאס ןגעו ןעגנַאגרעד ייז ןענייז

 ןרעטיימורט וצ טרעהעגפיוא טינ רעבָא ןבָאה סעבַאגסױא עשיניַארקוא ןוא

 ןסָאלשַאב ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ןשטייד יד ןופ תונוחצנ עסיורג יד ןגעוו

 -נילַאטס ןגעוו טריפרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעד ןלייצרעד

 ,ןשטייד יד רעביא גיז רעדַארג

 טרעבָארעד ןעמ טָאה ,ײטָאלָאז ןיא וויטַארעּפָאָאק ןפיוא לַאפנָא ןַא תעב

 -ַאב .מ .סרעיילב גנילדנעצ רָאּפ ַא ןוא ריּפַאּפ-ריּפָאק ,ןטפעה ץוט עכעלטע

 -ָאר ןופ גיז ןגעוװ ?עיצַאמאלקָארּפ עטשרע, יד ןבירשעגנָא טָאה קושטלאק

 ןוא ענעגנַאפעג עשטייד לָאצ רעד ןוא דַארגנילַאטס ייב ײמרַא סיקסווָאסָאק

 ןופ טנעװ ףיא סעיּפָאק 25 ןיא טּפעלקעגרעדנַאנופ סע טָאה'מ .ענעלַאפעג

 ןרַאפ ארומ בילוצ .(ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש) *?סעוװארּפוא, ןוא סרעטסיולק

 ךס ַא רעבָא ,"עטָאמארג; עקיזָאד יד ןסירעגּפָארַא םירעיוּפ יד ןבָאה שטייד

 םיבורק ערעייז סעיינ עקיטכיוו יד ןבעגעגרעביא ןוא ןזעלעג ךָאד ךיז ןבָאה

 גָאט ןדעי ןבירשעג קושטלַאקַאב טָאה ?סעטָאמארג, עכלעזַא -- .םינכש ןוא

 "עיסרעוויד יד ייב ,טַאראּפַא-ָאידַאר רעייז ןיא תועידי יד ןופ ךמס ןפיוא

 .ריּפַאּפ ךיוא רָאנ ,רעװעג זיולב טינ ןעניפעג וצ טכוזעג ןַאד ןעמ טָאה ןטקַא

 ףרָאד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עדנַאנַאּפָארּפ ןענעדרָאנײא ךיוא טגעלפ ןעמ

 -יזערּפ טָאה גניטימ ןטשרע ןפיוא .רעטרע ךָאנ ןיא ןוא שטיוועשטיראווס

 -עװָאס עסיורג יד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה אקשטיזומ ןוא רע .ןיקשטָארוק טריד

 ןפמעק ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןציטש וצ םלוע םעד ןפורעג ןוא תונוחצנ עשיט

 טימ שארב ,עּפורג-רענַאזיטױַאּפ ַא ןענַאטשטנַא זיא ףרָאד ןיא .שטייד ןגעק

 ,רעצעלּפ יד ןופ ןבָארגעגסױא ןעמ טָאה רעוװעג .שטיוועקשאפ ןוא קושטירג

 ,שטיוועקשאּפ .ןטערטּפָא םייב ןבָארגַאב טַאהעג טָאה ײמרַא עטיור יד ואוו

 טיירגעגוצ ןוא ןדיי יד ןופ רעוועג סָאד טכיררַאפ ךיוא טָאה ,רעקינַאכעמ ַא

 ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ךיוא

 "עג זיא רעפרעד יד ןיא ןוא ,טסואוורעד םעד ןגעוו ךיז ןבָאה ןשטייד יד
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 -ספרָאד ןלעטש 2 ןיא ןעמונעגפיונוצ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .קיאורמוא ןרָאװ

 "ןדירפגרובק רעד זיא --- ,תושפנ טרעדנוה ַא טנערברַאפ ןוא רעניואוונייא
 טרעטכיילרַאפ טָאה סָאד .ןרָאװעג טרעטשעצ רעפרעד ענעי ןיא ןשטייד יד טימ
 יד ןיא ןגירק רעטכייל טנעקעג ןַאד ןבָאה ייז לייוו ,ןדיי יד ןופ ענַאל יד
 .זיּפש לסיב ַא ןוא טיורב רעפרעד'

 רעקסרעיזָא ןיא עּפורג סקושטלאקאב .ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו
 ,רעריפ-רענַאזטרַאּפ רעטמירַאב רעד טסואורעד ךיוא ךיז טָאה דלַאװ
 ןַאד ךיז טָאה טייהנייא סקאפוואק .איטאב ףליהעג ןייז ןוא קאפוואק רָאדיס
 ןופ ןענַאלּפָארע ןזָאלּפָארַא ךיז ריא וצ ןגעלפ'ס ןוא טעּפירּפ ךייט םייב ןענופעג
 ץעטעדנואוורַאפ עװקסָאמ ןייק ןריפוצרעבירַא ןוא עיצינומַא טימ עװקסָאמ

 ןטעדנואוורַאפ םעד ןריפרעבירַא ןיהַא טלָאװעג טָאה ןעמ .רענַאזיטרַאּפ
 ןבילברַאפ זיא ןוא ,קידנרעלקרעד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע רעבָא ,ווָארבָאב
 ,םירבח .ענייז טימ

 וועשטראק רידנַאמָאק ןטימ ןעגנובייר

 ןדיי יד וצ טָאה (ווָאקניל .מ .ג קינװָאקלָאּפ ןופ םינָאדײסּפ) איטאב
 קינװָאקלָאּפ ןוא וועשטראק ייגרעס טימ שארב ,עיצַאגעלעד א טקישעג

 ,יקסנירב ,דַאירטָא סווָאפָאפ ןופ ךָאנ טנעקעג ייז ןבָאה ןוועשטראק .יקסנירב
 -עג טָאה'מ ןוא "איטעּפ אידאיד; ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב רעמ ןעוועג זיא
 -לעוו יד ןופ ןדיי יד וצ ןעמוקעגנָא זיא יקסנירב ,דיי ַא זיא רֶע זַא ,טסעומש
 ךיז טָאה'ס ואוו ,(דנַאלסורסיײװ-חרזמ ןיא) ווָארוט ןוא ריזָאמ םורַא רעד
 ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג ןַאד זיא וועשטראק -- .בַאטש סַאיטַאב ןענופעג ןַאד
 רעשטיוועשטיראווס ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא ,טנגעג רעד ןיא ןפורג עלַא
 קעלַא ןוא ארויסימ םיסקַאמ טימ ןעמַאזוצ בַאטש ַא ןפַאשעג ןוא דלַאװ
 *וװָאקלָאּפ ןוא ?איטעּפ אידאיד, םעד טנדרָאגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ווָאגובָא
 גנוריפנָא עלַארטנעצ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד .איטאב קינ
 ןבָאה ןשטייד יד ןיהואוו ,ענָאז-רענַאזיטרַאּפ ענעגייא ןא טשרעהַאב ןבָאה ןוא
 רעד ןיא ןטמַא-ײצילָאּפ יד טרידיווקיל ךיוא טָאה ןעמ .ןיירַא טַאהעג ארומ
 ,ןשטייד יד וצ האובת ןרעפיל וצ טרעהעגפיוא ןבָאה םירעיוּפ יד .טנגעגמוא
 .רעטכייל ליפ ןרָאװעג רענַאזיטרַאּפ יד ןופ עיצַאזיװָארּפָא יד ןוא

 רעקסרעיזַא ןיא ןעניואוו קעװַא זיא עּפורג יד ןעוו ,1943 רַאונַאי גנַאפנָא
 -עג ייר ַא טריזינַאגרָא טָאה קושטלאקַאב .ַא רידנַאמָאק רעד ,"סעקנַאילמעז;
 יד טימ .ןטנַארָאבַאלָאק ןוא ןפיוה עשטייד ידף יוא ןלַאפרעביא ענעגנול

 ;רעטניװ ןצנַאג ַא טריטסיזקע ןעמ טָאה ןעייפָארט עכעלטפַאשטריװ עטּפַאכרַאפ
 ןדיי עטנפָאװַאב טינ יד ןשיוצ תומהב ןוא האובת טלייטעג ךיוא טָאה'מ
 ,רעקיטַאּפמיס-םירעיוּפ ןוא דלַאװ ןיא ענעבילברַאפ יד
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 -יטרַאּפ יד ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ללכב זיא עזַאב רעקסרעיזָא יד

 ,ָאידַאר םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג זיא סָאד .רעדלעוו עקימורַא יד ןיא רענַאז
 -סיוא טָאה'מ עכלעוו טימ ,שיסור ןוא שיליוּפ רַאפ סעקנישַאמ-ביירש 2 יד

 לָאטיּפש ,קײטּפָא יד ךיוא יו ,ןפורפיוא ןוא ןטַאקינומָאק-ָאידַאר טקיטרַאפעג

 ,לַאנָאסרעּפ רעייז ןוא
 טנעקעג ןַאד טָאה ץיוװָארבמָאד ןופ ךילרע ר"ד רעטעװעטַארעג רעד

 טימ ךעלטסעק קיצנַאװצ ןוא עכעלטע יד קנַאד ַא טייקיטעט ןייז ןרעטיירבסיוא
 לָאטיּפש םענעלַאפַאב םעד ןופ טריפעגסױרַא טָאה'מ סָאװ ,ןטנעמאקידעמ
 "רַאפ ךיוא ךיז טָאה לאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ רעד .אקוועשטיוו ףרָאד ןיא
 ןוא טראבוארג אראמאט סרעטסעווש-ןקנַארק יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ טרעסערג
 ,אניאשט אדליטאמ

 עּפורג עטסוװיטקַא יד --- קושטלַאקַאב טביירש -- ןעוועג ךיוא ןענייז רימ
 טריפעג רעבָא טָאה סָאד ,ףמַאק םוצ ןטסעמרַאפ יד ןיא ןוא וויטַאיציניא ןיא
 ,זעיציבמַא רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,ןוועשטראק טימ ריקע רעד ,ןעגנובייר וצ
 -לַאקַאב .טמַא-ןרידנַאמָאק ןופ ןקושטלַאקַאב ןקיטיײזַאב טלָאװעג טָאה ןוא

 עכלעוו ,רעּפַאכנדיײ-םירעיוּפ טימ ןענעכערּפָא קרַאטש רָאג ךיז טגעלפ קושט
 ןּפַאכ ןפלעה ץלַאז ָאליק עכעלטע ןופ "עימערּפ, רעשטייד רעד רַאפ ןגעלפ
 ַא ןופ רעריפנָא סלַא ,ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןַאד זיא קושטלַאקַאב ,ןדיי
 טָאה טרָא ןייז .קסירב-לעווָאק עיניל'ןַאב רעד ףיוא ,עּפורג-עיסרעוויד

 וועשטראק טָאה עּפורג רעציװַארבמָאד רעד ןיא .ברַאפרעבליז ןתנ ןעמונרַאפ

 .ווָאלסאמ אקדעפ טמיטשַאב ןאמיינ סחנּפ ןופ טרָא ןפיוא
 טָאה רע .סענאקיש ענייז טלעטשעגּפָא טינ רעבָא טָאה וועשטראק

 וועשטראק .וָארבָאב תותמ ןַאזיטרַאּפ םעד ,אטח םעניילק ַא רַאפ ,ןסָאשרעד

 -יטרַאּפ סלַא ןעמעננָא טלָאװעג ,ןדיי יד ןופ גנוניימ רעד ןגעק ,ךיוא טָאה

 ןדרָאמ ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,קצָאסיװ ןופ יײצילָאּפ יד ,רענַאז

 טביירש .,"ןעייגרעס ןסיש וצ ןַאלּפ ַא ןעוועג זיא זדנוא ייב ,/ ,ןדיי

 ,"דלַאװ ןיא סָאַאכ ַא רַאפ? טַאהעג ארומ רעבָא ןבָאה יז ,קושטלַאקַאב;

 -ײצילָאּפ ענעקַאבעג-יינ יד ןריקסַאמעד וצ ןעגנולעג ךָאד זיא ןדיי יד

 ןוא ,ןשטייד יד וצ ווירב ַא יז ןופ םענייא ייב קידנקעדטנַא ,"רענַאזיטרַאּפ;

 -רַאפ עטקישעגרעטנוא יד ןױידיוװקיל טימ טריפעגנָא טָאה ןיילַא וועשטראק

 ' ,רעטער
 ןופ סעקנַאילמעז יד ןלַאפַאב םעדכָאנ רעבָא ןענייז ןשטייד ןוא יײצילַאּפ

 זיא סָאװ ןברַאפרעבליז ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ ,יקסווָאקנַאמ ךורב .ןדיי יד

 ןופ עּפורג עצנַאג יד טריפעגסױרַא טָאה ,טעברַא-עיסרעוויד ַא ףיוא קעװַא

 ןוא סעקנַאילמעז יד טּפַאכרַאפ רעבָא ןבָאה רעפיירגנָא יד .גנולגנירמורַא

 םעד ןיא ןרעקקירוצ טפרַאדעג ןַאד ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ"ןדיי יד

 :רענַאװיטרַאּפ עיינ ןענופעג ייז ןבָאה טרָאד .דלַאװ רעשטיוועשטשיראווס

 רעכלעוו ,קינרעס ןיא "ץולזוה, ןופ רעציזרָאפ ,רעזעלג לווייפ ייז ןשיווצ
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 להשמ ,קסניּפ ןופ ןַאמסַאג דוד ,דלַאװ ןיא ןדיי עקידנעקנָאלב יד ןפלָאהעג טָאה
 סָאװ ,קינרעס ןופ ווָאקלאיּפ עמָאיס ,שטיוועשטיראווס ףרָאד ןופ גרעבמָארב

 ןייז ,טנַאיצילָאּפ רעניַארקוא ןַא קידנגיזַאב עקווָאטניװ ַא טרעבָארעד ךיז טָאה
 יד ,יקסווָאקנאמ ךורב ןוא רשא רעדירב יד ,ןמחנ רעדורב רעקירָאס
 -ָארבמָאד ןופ קירדומ ,יקציסאג לואש ,גרעבמָארב השמ ןוא רעזייל רעדירב

 ,ץיוװָארבמָאד ןופ ןיּפש רעדירב 32 ,קסניּפ ןופ קישטרעּפ ,ץיוו
 ןוּפ גנוריפנָא רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה קושטלַאקַאב םירפא ךיוא

 ,וָאגובא סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג ןדיי יד רַאפ זיא ףליה סיורג ןופ .עּפורג רעד
 -- ?רענַאזיטרַאֿפ עשידיי עטסקיליװרעפּפָא ןוא עטסלַאינעג יד ןופ רענייא;
 יד ןיא םירעיוּפ יד ןעיצוצרעביא ןזיוװַאב טָאה --- טביירש קושטלַאקַאב יו

 -סיוא טימ ןפלָאהעג ןבָאה ייז ;רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טייז רעד ףיוא רעפרעד
 .עזַאב-דלַאװ רענַאזיטרַאּפ רעד רַאפ ןטקודָארּפ ןרעפיל טימ ןוא ןעגנוריּפש

 -יטרַאּפ 50 ךָאנ םַאטשּפָא ןוא ןעמענ יד ייב סיוא טנכער קושטלַאקַאב

 -סיוא ןוא טייקטגַאװעג רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאז
 ייב) עיאנדָארָאה ,ץיװָארבמָאד ןופ ךיוא רעבָא ,קינרעס ןופ בור'ס .רעיוד

 -רענַאזיטרַאּפ עצנַאג יד .,דנַאא ינשטעראז טסָאהָאּפ ,ןילָאטס ,(קינרעס
 .ןדיי 80 עכעלטע ייז ןופ ,120 טלייצעג ןַאד טָאה עּפורג

 טניואוועג ,רעגַאל-עילימַאפ םוצ טרעהעג ןבָאה ןדיי עטנּפָאװַאבמוא יד
 -ַארעּפָא עכעלטפַאשטריװ ןיא טקילײטַאב ךיז ,סעקנַאילמעז ערעדנוזַאב ןיא
 ןגעלפ יז ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טפַאשטריװ רעד טימ טריפעגנָא ןוא סעיצ
 ,סעקנַאילמעז יד ייב ןכַאװ ענעגייא ערעייז ןבָאה

 "-גסיוועג ןוא עװַארב סלַא קושטלאקַאב טנָאמרעד ןדיי-טינ יד ןשיווצ

 ןייז ןוא אלאקסא .א ,ןיז 2 טימ יקציווָאקיד .ס רעניַארקוא יד רעפמעק עטפַאה
 .א ,אקשטיזומ .ג ןסור יד ;ןוז ןוא אטסול .א ,ןוז ןוא לָאקָאס ,איסול בייוו
  ,רַאזַאנ ןוא אילָאק ,ווָאקנעשטנאפ .נ ,ןיקשטָארוק

 "יטרַאּפ רעשטיוועשטיראווס יד טנָאמרעד טפָא טָאה עסערּפ עשטייד יד
 רעד רעטנוא ,תונחמ-רענַאזיטרַאּפ עסיורג ןענייז סָאד :ןבירשעג ןוא רענַאז
 -סָאמ ןופ טרעפילעג ייז טרעוו רעוועג ...ןרַאסימָאק שידיי ןופ גנוריפנָא
 ."שטיוועשטיראווס ןיא טריטרַאוװקעגנייא זיא ןָאזינרַאג רעסיוהג ַא .עווק

 רעד ןוא ןילָאװ ןיא ןקַאּפװָאק ןופ עיזיוויד"רענַאיטרַאּפ יד
 "דַאירטָאײװָאלישָארָאװ, רעשידיי

 ןיא ןעוו ,טרעדנעעג לַאקידַאר ךיז טָאה רענַאװיטרַאּפ יד ןופ עגַאל יד
 .נעג רעריפ-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור רעטמירַאב רעד ןעמוקעגנָא זיא ןילָאוװ
 שרַאמ ןייז טכַאמעגכרוד טָאה קאפוואק .הנחמ-רענַאזיטרַאּפ ןייז טימ קאפוואק
 ףיוא זיא ןוא (דנַאלסור) לָאירָא ןופ טנגעג ןיא רעדלעוו רעקסניירב יד ןופ
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 עטקיליטרַאפ ליפ ןעגנַאגעגכרוד ןילָאװ ןוא עיסעלָאּפ זיב "דייר, ןגנַאל .ןייז
 דָארָאגױאפעטס ףרָאד ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קאפוואק .םיִבּושי עשידיי
 ןשטייד יד ןריקַאטַא .וצ ידכ ,עװקסָאמ ןופ רעוועג ףיוא קידנטרַאװ .,(עבוד)
 ןעמונעגרעביא ןבָאה טנגעג רענוװָאר ןיא טעברַא-רענַאזיטרַאּפ יד .קסניּפ ןיא
 ,(יקסנעווָאר ןעמָאנוצ ןטימ) ווָארָאדָאיפ ןוא ָאמגעיב .נעג

 ךיז ןבָאה .דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ךיוא
 ןייז ,*דַאירטָא-װָאלישָארָאװ; ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןוא ייז ןָא ןסָאלשעגנָא

 -ימָאק --- ווָאקינשולּפ ,רידנַאמָאק --- ארויסימ .מ :ןופ ןענַאטשַאב זיא בָאטש
 -עג זיא קושטלַאקַאב .א .בַאטש ןופ קינלַאשטַאנ -- ָאקנעלָאמרעי ןוא ,רַאס
 ,טסניד -ריּפשסיוא ןופ טּפיוה --- וװָאגובָא קעלַא ,רידנַאמָאק-ףליהעג ןרָאװ
 "רוטלוק -- קושטלאקאב .מ ןוא לײטּפָא ןיצידעמ ןופ רעטייל ךילרע ר"ד
 ,רעטייל

 עטקעטשרַאפ ,ןדיי זַא ,םעד וצ טמַארבעג טָאה עגַאל עטרעדנעעג ,עיינ יד

 ןענייז ייז ןשיווצ .רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא ןענייז ,סרעקנוב ןיא םירעיוּפ ייב
 ןוא קַאנרעטסַאּפ יורפ ,קסניּפ ןופ יורפ ןייז ןוא אקנילאד הירא ןעוועג ךיוא
 יד ןעמוקעג ןענייז סעצווָארָאדָאיּפ יד טימ ךיוא ,ןאגאק עדלָאג רעטכָאט ריא
 -ָאלס ןופ עינָארב יורפ ןייז ןוא ןעוויפ ,ענזערעב ןופ ץוק רעדנַאטקעלַא :ןדיי
 םירעיוּפ ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה ןעמָאנ סקאפוואק .עיסעלָאּפ-חרזמ ןיא ענשעוו
 טָאה רע זַא ןטלַאהעג טָאװ'מ ואוו ,רעפרעד ערעטייו ןוא עטנעָאנ ןופ

 | ,30000 רָאנ טַאהעג רע טָאה שיטקַאפ תעב ,ןַאמ טנזיוט 0
 סָאװ ,עװקסָאמ ןופ ןענַאלּפָארע טימ ןעמוקַאב קאפוואק טגעלפ רעוועג

 רעד ףיוא זייא ןקרַאטש ןופ םָארדרע ןפיוא ןדנַאל טייצרעטניוו ןגעלפ
 ןעמָאנ ריא טָאה סָאװ) טנגעג רעקסניּפ ןיא "ערעיזָא-דישז, רעדָא --- "זאינקע
 -רַאפ ךעלקילגמוא ךיז טָאה סָאװ "זַאינק; ַא ןגעו עדנעגעל ַא ןופ ןגיוצעג

 ,(רַאדנערַא ןשידיי ַא ןופ רעטכָאט רענייש רעד ןיא טביל
 יד ןגעק טרירטנעצנָאק ןַאד ךיז טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ףמַאק רעד

 "סעקװַאטסָאּפ ןייק ןעמענ טינ ןוויכב ןגעלפ ןשטייד יד ,?סעצוװָארעדנַאב;
 ןוא רעפרעד עשיװָארעדנַאב עקיזָאד יד ייב (ןטקודָארּפ ןופ ןעגנולעטשוצ)
 ןגעק ןפמעק ןלָאז ייז ידכ ,רעוועג טוג טימ ןגרָאזַאב וצ ייז ןעזעג ךיוא ןבָאה
 עשילױּפ עלַא טעמכ טרילָאמעד ןבָאה סעצווָארעדנַאב יד .רענַאזיטרַאּפ יד
 ןבָאה ןדרָאמ עכעלקערש .סעילימַאפ ערעייז טעגרהעגסיוא ןוא סעינָאלָאק

 דלַאװ ןיא ןדיי ךיוא .סעילימַאפ עשינַאזיטרַאּפ ףיוא טריפעגסיוא ךיוא ייז

 ןוא ןדיי טימ לופ ןרָאװעג זיא דלַאװו רעד .ןטסולרַאפ עסיורג טַאהעג ןבָאה

 ןבָאה רענַאיטרַאּפ סקאפוואק ךיוא .סעינָאלָאק עשיליוּפ ןופ ענעּפָאלטנַא

 "עג ןבָאה סעצווָארעדנַאב זַא טרפב ,ערעווש ַא רעייז רַאפ עגַאל יד טצַאשעגּפָא

 .ייטאלאז ,עקוועשטיוו ,ץערימידאלוו ,קסרעיזָא ןיא טשרעה

 -ַאב טביירש -- סעצװָארעדנַאב יד טימ ןפמַאק יד ןופ טסַאל עצנַאג יד,

 טלייצעג ןַאד טָאה סָאװ ,דַאירטָא רעזדנוא ףיוא ןלַאפעג זיא --- קושטלַאק
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 "עג ןבָאה סעצווָארעדנַאב יד ןוא ןשטייד יד ."ןדיי-טינ 80-70 ןוא ןדיי 0
 -רַאּפ) "עינעינידעיָאס, עצנַאג יד ןוא דַאירטָא ןשידיי םעד ןפיירגוצנָא טליצ
 ןופ דלַאװ םעד טרידרַאבמָאב טשרעוצ ןבָאה ייז .(גנוקינײארַאפ-רענַאזיט
 טלעטשעגטסעפ טָאה ,ןווָאגובָא ןופ טריפעגנָא ,ריּפשסיױא רעד .ןענַאלּפָארע
 ןדיי יד .עזַאב רעד וצ ןרישרַאמ סָאװ סענָאלָאק עשטייד ןופ טייהנזעוװנָא יד
 סָאװ ,סעטָאלב רעקסניּפ יד וצ געוו ןעיירפ םעד ןטלַאהפיוא ןסָאלשַאב ןבָאה

 יד ,גנולגנירמורַא רעדנעָארד רעד ןופ ןײגוצסױרַא טכעלגעמרעד טָאה סע
 ריא געװ ןלָאמש םעד ןטיהּפָא סָאד טיורטעגנָא טָאה ?עינעינידעיָאס;
 ןוא ,אקזוטראק:-אזערעב ןופ ןטנַאיצילָאּפ .וועג ןופ ,?דַאירטָא-וועיאפאשט;

 סע טָאה ןדיי יד ,סעצווָארעדנַאב יד וצ קעוװַא ןעוועג ,בגַא ,רעירפ זיא רעכלעוו
 -ץג סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ןדיי יד ,לעפַאב זיא לעפַאב רעבָא ,טקעמשעג טינ
 "ןעילימַאפ רעייז ןופ ןשטנעמ עטנפָאװַאב-טינ 250 יד ןופ לרוג ןרַאפ ןקָארש
 ,רעגַאל

 ןוא גרעבמָארב .מ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןגעוו יד טרינימ טָאה'מ
 ןלַאפַאב זיא ,ברַאפרעבליז .נ טימ שארב ,עּפורג עטייווצ ַא .רעזעלג .פ
 ןופ טריפעגנָא ,ןַאמ 50 ןופ ,עטירד ַא .ןבירטרַאפ םיא ןוא דראגנאווא ןשטייד ַא
 עיאנדָארָאה-קינרעס געוו ןפיוא ןּפמוז יד ןיא טקיטסעפַאב ךיז טָאה ,ווָאגובא
 עּפורג ַא ןעגנַאגעגכרוד רעירפ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,קירב ַא ןסירעגפיוא ןוא
 ןפיול ןזָאלעג קינַאּפ ןיא ךיז ןבָאה ןשטייד עטלמוטעצ יד .ןשטייד 70 ןופ
 -רעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ יד ,ןּפמוז יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ליפ ןוא קירוצ
 ןסָאשרעד ןעמ טָאה ןבעגעג

 ןבָאה ןשטייד יד. ןעייפָארט ליפ ןברָאװרעד ךיז ןעמ טָאה גיז םעד ייב
 קידנטרַאװ ,קינרעס ןיא סרעדנוזַאב ,רעפרעד יד ןיא טקיטסעפַאב ןַאד ךיז
 -רעד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ףירגנָא ןַא רַאפ טייהנגעלעג רערעסעב ַא ףיוא
 -נעצ רָאּפ ַא ,ןטַאמָאטױא עכעלטע :ןַאלּפָארע ןַא ןופ רעוועג ןעמוקַאב לייוו
 -עגפיוא טָאה "ףליה עכיג; עקיזָאד יד ,ןליוק לָאצ עשּפיה ַא ןוא ןסקיב גניל
 .רעוועג ןטלַא ןוא לגנַאמ ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד טרעטנומ

 (טפװַארּבוד) קפורבָאד ןיא ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ץנערעפנָאק

 -נָאק ַא ןעמוקעגרָאפ קסיורבָאד ףרָאד ןיא זיא 1943 ץרעמ ןטס20 םעד
 יד ןטכַארטַאב וצ ידכ ,גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעצנַאג רעד ןופ ץנערעפ
 אקנעלָאמרעי ,ארויסימ טקילײטַאב ךיז ןבָאה דַאירטָא םעד דצמ .עגַאל

 ,קושטלאקאב ךלמ ןוא

 ייוצ ןענעיילכרוד ןטימ ץנערעפנָאק יד טנפעעג טָאה ָאמגעיב .נעג
 שארב בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןשיניַארקוא ןופ ןווָאשטשורכ ןופ סעמַארגָאידַאר
 װָארָאדַאיפ --- .גירק ןתעב ןענַאטשעג ,עודיכ ,זיא ווָאשטשורכ ןכלעוו ןופ



200 

 יד ןיא .?שרַאמ-רענַאזיטרַאֿפ רעקסניירב; ןצנַאג םעד ןגעוו טלייצרעד טָאה

 עלַאטנָארפ ןדיימוצסיוא קיטינ זיא סע זַא טנָאטַאב ןעמ טָאה ןטַארעפער
 ןרעטשעצ ,ןטקַא-עיסרעוויד ףיוא ךיז ןרירטנעצנָאק ןוא אנוש ןטימ ןפמַאק
 םעד ןדָאש ןפַאשרַאפ ללכב ןוא ןדַאלקס ןוא ןטקעיבָא ןסיירפיוא .,,ןקירב
 ,אנוש

 עטשרע יד ןענַאטשטנַא זיא סע יװ ,טעטכירַאב טָאה .קושטלַאקַאב .מ
 ,ןפָאװ ןברָאװרעד ךיז טנעה עזיולב טימ טָאה סָאװ ,12 ןופ עּפורג עשידיי
 ,רענַאל" ןעילימַאפ םעד ןגעוו ,ןשטייד ןוא ײצילָאּפ ןגעק ןפמַאק ערעייז ןגעוו
 .רעדניק ןוא ןשטנעמ ערעטלע ךיוא טָאה סָאװ

 ןופ ןדָאזיּפע ענעדיישרַאפ ןגעוו טלייצרעד ךיוא ןבָאה ןטַאגעלעד יד
 רעשידלעה רעד ןגעוו טסואוורעד ןַאד ךיז טָאה קושטלַאקַאב ,ןפמַאק ערעייז
 ןבעל ,ןינעל לטעטש ןופ דלעפשריה םהרבא רעקינַאכעמ ןשידיי ןופ טַאט
 ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ןוא ענימ ַא ןסירעגפיוא ןסלער ףיוא טָאה סָאװ ,קסניּפ
 .סיצַאנ ליפ טימ

 ןעוו ,ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ץנערעפנָאק רעד ךָאנ הדועס עסיורג יד
 זיולב ןָא ןפיירג ןשטייד יד זַא ,העידי רעד טימ סרעטייר ןעמוקעגנָא ןענייז'ס
 קעװַא זיא דַאירטָא-װָאלישרָאװ ןֹופ עיצַאגעלעד יד ,קסיורבָאד ןופ ,מלק 0
 ןבָאה ,עזַאב רעייז וצ ןעמוקעגנָא ןענייז יז ןעוו .עטשרע יד ןופ דרעפ ףיוא
 ןגרָאמירפ ןיא .עיצַאוקַאװע רעד וצ טיירג ,ןסיורד ןיא ןעמעלַא ןפָארטעג ייז
 רעד ןופ עדאנאנאק יד טרעהעג טָאה'מ .,דלַאװ ןופ טרירעג ײזָאבָאק רעד טָאה
 ,דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןיא ןיירַא ןענייז ןשטייד יד .עירעליטרַא רעשטייד
 ףרָאד םעד טנערברַאפ ןוא רעבירגץוש ןוא סעקנַאילמעז יד טרעטשעצ
 לרעב דיי םעד ןוא םירעיוּפ עטלַא רָאּפ ַא טימ ןעמַאזװצ ,שטיוועשטיראווס
 קעװַא זיא ,רעגַאל-עילימַאפ ןטימ ןעמַאזוצ ,דַאירטָא רעד --- ,קושטלאקאב

 עלַא רַאפ ןבעגּפָא טנעקעג טשרע טָאה קושטלַאקַאב ואוו ,אבוד ףרָאד םוצ

 .ץנערעפנָאק רעד ןופ טכירַאב ןייז רענַאזיטרַאּפ
 ןַא ןעוועג זיא עזַאב עקידנעטש רעייז ןוא דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ סָאד

 ,ןגעלפ ןרעגַאל ןעילימַאפ עשיניַארקוא .רעגַאל-עילימַאפ ןשידיי ןרַאפ קילגמוא

 רעדָא ,רעפרעד עשינַאזיטרַאּפ-ָארּפ ןיא ןענעדרָאנײא ןענעק ךיז הרצ ַא תעב

 -עדנַאב ןופ טסואוועג טינ טָאה'מ ואוו ,קסניּפ םורַא רעפרעד ןיא ןײגקעװַא

 "נַאװ וצ לעּפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דַאירטָא-װָאלישָארָאװ רעד .סעצווָאר

 "רַאפ ךיז טָאה גנוזייּפשַאב יד .רעגַאל-עילימַאפ ןייז ןעמונעגטימ טָאה ,ןרעד

 ןוא אקנעלאמרעי .ןדיי ןגעק ןעמיטש טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ןוא ,טרעגרע

 "וצכָאנ רעגַאל-עילימַאפ םעד ןרעוװרַאפ טלָאװעג וליפַא ןבָאה ווָאקינשולּפ

 טינ ןבָאה ןדיי יד לייוו ,תועד-יקולח עפרַאש וצ ןעמוקעג זיא סע .,, ןייג

 ,רקפה ףיוא רעגַאל םעד ןזָאלרעביא טלָאװעג

 ןבָאה ,סניכעק-ךעלדיימ עשידיי יד דַאירטָא ןופ טקיטיײזַאב טָאה'מ ןעוו

 -טָא םעד ,טסעטָארּפ סלַא ,טזָאלרַאּפ ,ןוװָאגובָא טימ שארב ,רענַאזיטרַאּפ 8
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 ןָאק סָאד זַא קידנבָאה ארומ ,ןָאט טלָאװעג טינ סע ןבָאה ערעדנַא יד .דַאיר
 עװקסָאמ ןופ קיטילָאּפ יד .דַאירטָא ןשידיי ןצנַאג ןופ ןפַאשּפָא םוצ ןעגנערב
 ןדיי יד זַא ,ןעוועג ןענייז ןוויטָאמ יד .ןטייהנייא עשידיי ןגעק ןעוועג ללכב זיא
 -עג ןייק ןבעג טינ ידכ ךיוא יװ ,טייהרעמ עלַאירָאטירעט ןייק טינ ןדליב
 רעד ןיא ןרינימָאד ןדיי זַא ,עדנַאנַאּפָארּפ רעשטייד רעשיגָאנַאמעד רעד רעוו
 ןבעג טינ רעבירעד ייז ןלָאז םירעוּפ יד זַא ןוא עקנַאזיטרַאּפ רעשיטעווָאס
 ןענייז --- קושטלַאקַאב טקרעמַאב -- ןדַאירטָא עשידיי ךס ַא .ןטקודָארּפ ןייק
 -שטיוָאנַאגַאק רעד, .ב .צ ,עטשימעג ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעבירעד
 ,דנַא.א עילוּפאק ןופ ןָאיַאר ןיא דַאירטָא סקישטליג ,עיסעלָאפ ןיא ?דַאירטָא

 ןיא ןרעגַאל-עילימַאפ עשידיי יד ןיא זַא ןָא ךיוא טזייוו קושטלַאקַאב
 15 ןיב 12 ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןילָאװ ןוא עיסעלָאּפ ,דנַאלסור-סייוו
 -ץג ןטלָאװ סָאװ ,רענעמ ןוא ןעיורפ ךס ַא ןעוועג ןענייז ןטרָאד .ןדיי טנזיוט
 -יטרַאּפ יד ןופ ןבַאטש יד רעבָא .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןצונ ליפ ןעגנערב טנעק
 -ַאפ עשידיי יד ֹוצ ןגױצַאב קיטכירפיוא טינ ךיז ןבָאה ןדַאירטָא-רענַאז
 ,ןעמוקעגמוא ןענייז ליפ רעייז ןוא ןרעגַאל-עילימ

 טכַאלש רעד ייב ןדיי יד ןופ ןטסולרַאפ ןוא טייקשידלעה

 עילאקטרעפ ףרָאד ןיא

 ריטס ךייט ןשיוװצ ,עילאקערעפ ףרָאד ןיא ךיז טָאה 1943 גנילירפ ןיא
 סָאװ ,עיצידעּפפקע-ףָארטש עשטייד ַא טקיטסעפַאב ,סעטָאלב רעקסניּפ יד ןוא
 רעצנַאג רעד טָארדַאב ,קינרעס ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד ןטימ ןעמַאזוצ ,טָאה
 ,"גנוקינייארַאפ;

 טָאה ,עילאקערעפ ןופ ןשטייד יד ןסױטשוצסױרַא עבַאגפיוא רעד וצ
 ןרַאפ טנכערעג טָאה'מ סָאװ ?ךַאירטָא-וָאלישָארָאװ; ןשידיי םעד טמיטשַאב ןעמ
 .-ירטָא עקירעביא יד ."עינעינידעיָאס; רעצנַאג רעד ןיא ןטסקיאייפספמַאק
 ,ןעגנאלפ יד ןופ ןפיירגנָא ךרוד ןפלעה טפרַאדעג ןבָאה ןדַא

 ןגעוו יּפַאק ןיא ,רעירפ טלייצרעד טרעוו'ס רעכלעוו ןגעוו טכַאלש יד
 | ,העש 2-2 ַא טרעיודעג טָאה ,קורק ןופ דַאירטָא ןשידיי

 ןגעק ףמַאק םעניא טייקשידלעה עסיורג ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןדיי יד
 -ָאטױא ןוא סרעפרַאװנליױק טימ טנּפָאװַאב ,ןשטייד טרעדנוה עכעלטע יד
 יױװ ,קיטייצכיילג ןפירגעגנָא טינ רעבָא ןבָאה ןדַאירטָא ערעדנַא יד ,ןטַאמ
 טזומעג ףוס לכ ףוס ןבָאה ןדיי יד ןוא טדערעגּפָא ןרָאװעג הליחתכל זיא'ס
 לרעב ,ווָאקלאיפ ןמחנ ,רעזעלג לווייפ ןלַאפעג ןַאד ןענייז סע ,ןטערטּפָא
 ליפ ךיוא ןעוועג .ווָאקנעשטנאפ אילָאק ןוא אטסול רעדנַאסקעלַא ,ןַאמסַאג
 המקנ סלַא ןוא ןטסולרַאפ ליפ טַאהעג ןבָאה ןשטייד יד ךיוא ,עטעדנואוורַאפ
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 רעטעּפש .גנורעקלעפַאב יד ןסָאשעג ןוא רעפרעד עקימורַא ןדנוצעגרעטנוא
 ,עילאקערעפ ןזָאלרַאפ ייז ןבָאה

 דנַאטשּפױאיָאטעג רעװעשרַאװ

 ןעמונעגפיוא קושטלַאקַאב טָאה 1943 טכענילירּפַא יד ןופ רענייא ןיא

 זיא סָאד, .עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא-ָאטעג ןגעוו העידי יד ָאידַאר רעד ףיוא
 יד ןיא ןדיי יד זַא ,טכַארטעג ןבָאה רימ ,גנושַאררעביא ןַא זדנוא רַאפ ןעוועג
 ןופ ךעלטעטש יד ןיא יוװ ךיילג טרידיווקיל ןיוש ןענייז ןטיבעג עטריּפוקָא

 רעפמעק-ָאטעג רעוװעשרַאװ יד ןופ םזיאָארעה רעד .עיעסלָאּפ ןוא ןילָאװ

 ."טרעטנומעגפיוא ןעמעלַא טָאה

 רעד ןגעװו תועידי ףיוא טרָאװעג רדסכ ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד
 רעװעשרַאװ ןגעוו העידי יד טסירגַאב ןבָאה ,טנָארפ ןטייווצ ַא ןופ גנופַאש
 .טנָארפ רעטייוצ רעד רשפא זיא סָאד זַא קידנעניימ ,דנַאטשפױאדָאטעג
 טנעיילעגרָאפ יַאמ ןט1 ןופ גנורעייפ רעד תעב ,רעטעּפש טָאה ָאמגעיב .נעג ןעוו
 ןוא ?גָאט-רענַאיטרַאּפפ רעװקסָאמ ןופ לעפַאב םעד רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ
 עשטייד יד המקנ ףטסישַאפ יד טיוט ַא; ;ןפורסיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס
 ענעלַאפעג יד ןבעל קיביײא ןלָאזק :ןפורעגסיוא ןדיי יד ןבָאה -- "!רעדרעמ
 | 49!ךנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעפמעק

 בַאטש רעד טָאה ,ןליוק ןסַאּפַאז יד טּפעשעגסיױא ךיז ןבָאה'ס תויה
 ,ץישטלעל ןבעל ,קצינבוד ןייק ,חרזמ ףיוא ןייג ןלָאז ןדַאירטָא יד זַא ,ןסָאלשַאב
 ווָארובאס .נעג ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא םָארדָארע ןַא ןעוועג זיא טרָאד
 .עװקסָאמ ןופ רעוועג ןעמוקַאב ןעמ טגעלפ טרָאד ןוא

 דַאירטָא-װָאלישָארָאװ רעד רעבָא ,ןיהַא קעװַא ןענייז ןדַאירטָא עלַא
 טכַאמעגכרוד טָאה רע ואוו קינרעס ןופ ענָאז רעד ןיא קירוצ קעװַא זיא

 .געט עקיטולב ןוא ערעווש

 רעדלעװ רעקצינבוד ןיא רעטנעצױענַאזיטרַאּפ רעפיורג רעד

 ענרַאס ןוא דָארָאגױַאפעטס ןשיװצ רעדלעװ ןוא רעפרעד יד רעביא

 ,ןוז ַא סחלג ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא סעצווָארעדנַאב טריסָארג ןַאד ןבָאה

 וצ טקישעגּפָארַא ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוװ ,קינָאּפַאטשעג .וועג א ,אקשאס

 טוג טימ טגרָאזַאב עדנַאב יד ךיוא ןבָאה ייז ,ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןענעליוק

 ,עילאקערעפ ןייק קעװַא זיא דַאירטָא-װָאלישָארָאװ רעד תעב ,רעוועג

 ,רעגַאל-עילימַאפ םענעבילבעגועביא םעד ןלַאפַאב סעצווָארעדנַאב יד ןענייז

 יז טגָאזטנַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטכָאט עגנוי ענייז ןוא יעסיָאמ רעױּפ םעד

 יד טָאה םעדייא סיעסיָאמ רעבָא .ּפעק יד טקַאהעגּפָא ייז ןבָאה ,ןריפ וצ ןיהַא
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 טריפעגכרוד טרָאד ןבָאה ייז ןוא דלַאװ ןיא רעגַאל םוצ טכַארבעג ןטידנַאב
  ,הטיחש עמַאזיורג ַא

 ,דלַאװ רעשטיוועשטיראווס ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא דַאירטָא רעד ןעוו
 ערוכיש ןוא עטפיוזעגנָא יד טימ סערָאטוכ יד וצ קעװַא דלַאב ןדיי יד ןענייז
 -עג טָאה ץוק רעדנַאסקעלַא .ייז ןופ רעקילדנעצ ןסָאשרעד ןוא רעדרעמ
 יד :טפמעקעג ןבָאה טײקטנַאװעג סיױרג טימ ,ןליוק טימ ייז ףיוא טייז
 רסיא ,אדנאל השמ ,שטינעקרוט השמ ,קסניּפ ןופ ןַאמשיפ ,ל ,ןיּפש רעדירב
 יד טָאה'מ .ערעדנַא ךס ַא ןוא ןייטשליט קישטרעּפ ,ווָאקלאיפ עמָאיס ,רעזעלג
 .טכַאנ עצנַאג ַא טגלָאפרַאפ עדנַאב

 רעד ןופ ןכָארבעצ ןוא ןגָאלשרעד קרַאטש טליפעג ךיז ןבָאה ןדיי יד
 רעגַאל-עילימַאפ רעד זַא טביולרעד טינ רעבָא טָאה בַאטש רעד .הטיחש
 טָאה דַאירטָא רעד .טכַאלש ַא ןיא קעװַא זיא'מ ןעוו טרפב ,ןײגכָאנ ייז לָאז
 רערעכיז טליפעג ללכב ןַאד ךיז טָאה'מ .עקוועשטיוו ףרָאד ןיא טצעזַאב ךיז
 טָאה'מ .טרעיולעג ןבָאה סעצווָארעדנַאב יד ואוו ,דלַאװ ןיא יו רעפרעד ןיא
 רוטַאנ ןיא לָאצּפָא טריסַאקעגנייא ןוא ףרָאד ןיא לימ יד גנַאג ןיא ןזָאלעג
 יד טנדרָאעגנייא טָאה'מ .ןלָאמ ןיהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ םירעױוּפ ןופ
 יד ףיוא .רעזייה עטוג ןיא טריטרַאװקעגנייא ללכב ךיז ןוא עירָאטַאלובמַא
 "נָא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד זַא םירעיוּפ יד טלייצרעד ןעמ טָאה "ןדָאכס
 -ַאב רעצנַאג רעד טימ ןָאט עבלעזסָאד ןלעװ ,ןדיי ןענעגרה טימ ןביוהעג
 ,ןילָאװ ןיא גנורעקלעפ

 ואוו ,עיָאנדָארָאה לטעטש ןיא טקיטסעפַאב ןַאד ךיז ןבָאה ןשטייד יד
 יד טרידיווקיל ןוא 1941 רעמוז ןיא ךָאנ רענעמ עלַא טעגרהעגסיוא ןבָאה ייז
 ןופ טקַארט ןפיוא ןגעלעג זיא עיָאנדָארָאה .1942 טסוגיױא ןיא ןדיי עקירעביא
 ,רענַאיטרַאּפ רָאּפ ַא ךָאנ טימ ,ןַאד טָאה ןַאמשיפ .קסניּפ ןייק ןילָאטס
 רענילָאטס םעד טעגרהרעד ןוא ךאילש ןפיוא (רעיול) "עקדאסַאזא ַא טכַאמעג
 עקימורַא יד ףיוא קורדנייא ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה סָאד .רַאסימָאק-טיבעג
 סעשזראב 2 טעּפירּפ ןפיוא ןעקנורטרעד ןבָאה ןטנַאסרעװיד ערעדנַא .םירעוּפ
 -נייא ןסיורג ַא טכַאמעג ךיוא טָאה סע סָאװ ,רענלעז גנילדנעצ רָאּפ ַא טימ
 .טנגעג רעד ןיא קורד

 ,עקוועשטיוו ןלַאפַאב טכַאנרעדניא גנילצולּפ רעבָא ןענייז םירעיוּפ יד
 ייס ןדיי יד ןבָאה רעדיו ןוא .סעצווָארעדנַאב טכַארבעג ןבָאה ייז ןיהואוו
 טנכער קושטלַאקַאב .ןטסולרַאפ טַאהעג רעגַאל יד ןיא ייס ,דַאירטָא ןיא
 2 ,סגייווצנעזָאר יד ייז ןשיוװצ ,ענעלַאפעג עטנעקרעד ןעמענ יד ייב סיוא
 -,רַאזַאנ רעגניזסקלָאפ רעניַארקוא םעד ןוא ,ןַאמצייוו םייח .ּפָארּפ ןופ סעניזוק
 -רַאפ ערעזדנוא רעבָאא ןטידנַאב יד ןופ רעגנילדנעצ ןסָאשרעד ךיוא טָאה'מ
 ."םיורג וצ ןעוועג ןענייז ןטסול

 -מורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ללכב דַאירטָא רעד טָאה 1943 יַאמ סייז
 ,רעפרעד יד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עקרַאטש ַא טריפעג סנייארַאפ ןוא ןרעדנַאװ
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 טנדרָאעגניא רדסכ טָאה'מ .קושטלַאקַאב ןענַאטשעג זיא ץיּפש רעד ןיא
 -עיסרעוויד יד .םירעױּפ יד רַאפ עגַאל יד טרעלקעגפיוא ןוא "ןדָאכס!
 טָאה סע .קסניּפ ןופ טנגעג רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא טעברַא
 טעזױּפעגוצ טָאה רע .ןיּפש ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד טנכייצעגסיוא ןַאד ךיז
 עבמָאב ַא ןפרָאװעג ,שטיוועשימעל לטעטש ןא ןטקנוּפ-ץוש עשטייד יד וצ
 "וצנָא דַאירטָא םעד טכעלגעמרעד טָאה סָאד ,ןטנַאיצילָאּפ טעגרהרעד ןוא
 -ילָאּפ לָאצ ַא ןעגנַאפ ןוא טמַא-יײצילָאּפ םעד ןּפַאכרַאפ ,לטעטש ןפיוא ןלַאפ
 -עג טינ ןבָאה ,ףליה וצ טלייאעג ןבָאה סָאװ ,קסניּפ ןופ ןשטייד יד ,ןטנַאיצ
 יד טרעטשעצ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עקידנטערטּפָא יד לייוו ,ןעמוקנָא טנעק
 ,ךייט-אניפ םעד רעביא קירב

 זיב עשיטירק ַא ןעוועג רעבָא זיא דַאירטָא ןדנרעדנַאו ןופ עגַאל יד

 -ידעיָאס; רעד ןופ םיחילש ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ,1942 ינוי ףוס
 ןוא ,רעוועג טכַארבעג ןרופ 150 ףיוא ןַאד ןעמ טָאה קסרעזָא ןופ ."עינעינ

 -עשטיראווס עטלַא יד ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא ?גנוקינייארַאפ; עצנַאג יד |
 -עמ טלייטעצ ָאמגעיב .נעג טָאה דַארַאּפ ןסיורג ַא ייב ,רעדלעו רעשטיוו
 ,דַאירטָא-װָאלישרָאװ ןופ 14 וצ ךיוא ,ןלַאד

 "רנַאל-רענַאזיטרַאּפ , סָאד

 -ינייארַאפ; ןייז טימ יקסװָאגינרעשט-וװָארָאדָאיפ ןופ ןעמוקנָא סָאד
 ןעיירפַאב וצ ידכ ,עקווָאלאפאר ןופ רעדלעװ עקידתונכש יד ןיא "גנוק
 ןענַאטשטנַא זיא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא זַא םעד וצ טכַארבעג טָאה ,לעוװָאק
 "װָארעדנַאב יד סרעדנוזַאנ ןוא ןשטייד יד ןיהואוו ,"דנַאל שינַאזיטרַאּפ, ַא
 -עשגנייא זיא ?עינעינידעיַאס, רעד ןיא .ןיגוצנײרַא טַאהעג ארומ ןבָאה סעצ
 -עילימַאפ רעשידיי רעד ךיוא ;ןילּפיצסיד ןוא גנונעדרָא ןרָאװעג טלעטש
 טָאה קפס ילבק :טביירש קושטלַאקַאב .רערעכיז טליפרעד ךיז טָאה רעגַאל

 טינ יד ךיוא . . . רעפסָאמטַא ערעסעב ַא ןרעוו לָאז סע טקריװַאב ווָארָאדָאיפ
 עיירפ יװ טליפרעד ךיז ןבָאה ןרענַאל-עילימַאּפ יד ןופ ןדיי עטנּפָאװַאב
 | ידנַאל-רענַאזיטרַאּפש ןופ רעגריב

 -עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןגעוו יונעג רעייז רעטייוו טלייצרעד קושטלַאקַאב
 (ןָאפ עטיור) "רָאפארפ ינָאװרעשט/ גנוטייצ רעשיניַארקוא רעד ןופ טעברַא
 -סיא רעשילױּפ ַא טימ ןעמַאװצ ,ןבעגעגסױרַא טָאה בַאטש רעד סָאװ
 זיא קושטלַאקַאב .קציבוד ןופ טכַארבעג ןעמ טָאה ריּפַאּפ ןוא טפירש .עבַאג
 .עװקסָאמ ןופ ןרָאװעג טקישענּפָארַא זיא עכלעוו ,עיצקַאדער רעד ןיא ןיירַא
 .רעצעז ַא ןעוועג זיא קסניּפ ןופ ָאקנילאד הירא

 קושטלַאקַאב טגעלפ ,(ןָאפ עטיור) "רַאדנַאטש ינָאװרעשט/, ןשיליוּפ ןבילוצ
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 "וצ .ץערימידַאלװ ןוא עבוד ןופ טנגעג ןיא ןרעגַאל עשיליױוּפ ךיוא ןכוזַאב
 טנעקעג טוג טָאה רעכלעוו ,יקצעלאג רעקָארב-דלַאװ ןשידיי ןטימ ןעמַאז

 ןשילױּפ ןיא ןטערטוצנײרַא ןקַאילָאּפ יד ןפורעג עדייב ןבָאה ,טנגעג יד

 ןקַאילָאּפ יד ייב עיטאּפא יד רעבָא ,?ָאקשויטסָאק, ןופ .נ .א דַאירטָא
 50 זיולב ןענייז רעגַאל ןייא ןיא ."ןדיי יד ייב יו רעסערג ןעוועג, זיא
 ןלַאפעג רעטעּפש ןענייז עקירעביא יד ."דַאירטָא-ָאקשויטסָאק, ןיא רעבירַא
 ,סעצווָאבלוב ןוא סעצווָארעדנַאב ןופ טנעה יד ןופ

 ןיא ןעגנורדעגניירַא ךיוא ןַאד ןענייז סעיצַאקילבוּפ עשינַאזיטרַאּפ יד
 ןגעוו ןסיוו וצ ןעוועג טוהל זיא גנורעקלעפַאב יד ואוו ,ענָאז רעשטייד רעד
 טָאה סָאװ ,רעלימ דיי רעד .ןלעווק עשיסור ןופ טנָארפ ןפיוא עגַאל רעד
 ַא טכַארבעג טָאה ,שילױּפ טדערעג טוג טָאה ןוא קַאילָאּפ ַא יו ןעזעגסיוא
 ַא ןיא ןטעברַא וצ ןזיװַאב וליפַא טָאה רע ואוו ,קסניּפ ןופ עיצַאמרָאפניא ךס
 ,טמַא ןשטייד

 וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה סעצװָארעדנַאב ןוא ןענַאלּפָארע עשטייד
 סױרַא רעבירעד זיא סע ."עינעינידעיָאס; רעצנַאג רעד ןופ ןדַאירטָא ןלַאפַאב
 -לעל ןשיװצ ,רעדלעװ רעקצינבוד יד ןיא ןזָאל וצ רעדיוװ ךיז לעּפַאב ַא
 ,טייוו .מלק 200 ,קסוװעלַא ןוא ץישט

 ןטימ ןָאט וצ סָאװ םעלבָארּפ ערעווש סָאד ןענַאטשטנַא זיא רעדיוו
 ןעיורפ ןוא םינקז 100 רעכעה טלייצעג טָאה רעכלעוו ,רעגַאל ןשידיי
 -עדנַאב יד דצמ הנכס ןיא ןעוועג זיא רעגַאל-עילימַאפ רעשילױּפ רעד ךיוא
 יד ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ ?עדַאגירב-װָאטָאלָאמ; יד .סעצווָאר

 ןרעגַאל -עילימַאפ יד רַאפ גרָאז יד ןעמונעגרעביא טָאה קסניּפ םורַא ןּפמוז
 ,ןיהַא טריפעגרעבירַא ייז טָאה'מ ןוא

 סױרַא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ גנוקינייארַאפ יד זיא 1942 רעבמעטּפעס ףוס
 -וןבא ןופ טריפעגנָא (ריּפשסיוא) "עקדעווזאר, רעד טימ שארב .,געוו ןיא
 ,אלנעשטוועש ,ווָארָאװאוס ,וָאלישָארָאװ ןופ .נ .א ןדַאירטָא יד ייז ךָאנ .ןװָאג

 זיא קסניטיל ףרָאד םייב ."זָאבָא רעד ייז ךָאנ ןוא .דנַא ,א וועיַאּפַאשט
 ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,ןשטייד יד טימ טכַאלש וצ ןעמוקעג טרַאװרעדמוא
 ןשיווצ ,ןַאמ 60 ןופ טסולרַאפ ַא טימ ןטָארטעגּפָא ןענייז ןשטייד יד .העש רָאּפ
 ,גרעבנענָאק דיי רעד ןעוועג ךיוא זיא רענַאזיטרַאּפ ענעלַאפעג יד

 רעסיורג ַא ןעװעג זיא'ס ואוו ,יֹרעיזָא ףרָאד םֹוצ קעװַא זיא ןעמ
 ַא ןכַאמכרוד טזומעג ענעמוקעגנָא יד ןבָאה ןטרָאד .רעטנעצ-רענַאזיטרַאּפ
 ןעמ טָאה סעבַאגסױא עשיליוּפ ןייק .גנולושסיוא רעשירעטילימ ןופ סרוק
 ןדַאירטָא עשיליוּפ יד ןופ גנוקינייארַאפ יד לייוו ,ןבעגעגסױרַא טינ רעמ
 ענעגייא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה ,יקסווָאנאטאס טרעבָאר דיי ןטימ שארב
 .?עינעזדָארדָא; עכַאגסיוא

 געװ רעד .רעבָאטקָא ןיא סױרַא ןעמ זיא קצינבוד ןיא םָארדָארע םוצ
 -עג ענייז רעזייה ןוא רעפרעד יד וואו ,עיסעלָאּפ-חרזמ ךרוד ןגעלעג זיא
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 "גיא זיא דיי רעד .ןבילברַאפ טינ רכז ןייק זיא ןדיי ןופ, .טנערברַאפ ןעוו
 .?עיסעלָאּפ ןייק ןײרַא ןענייז ןשטייד יד יוװ ךיילג ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןצנַאג

 ןדיי יד ןופ םוקמוא םענופ םיטרּפ יד ןעגנַאגרעד ןעמ זיא םירעיוּפ ייד ןופ
 עכלעוו ןבעל ,רעזייה עצנַאג ןבילברַאפ ןענייז'ס ואוו ,ווָאזערעב לטעטש ןיא
 ,םירפס טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה'ס

 יד ייס ,דלַאװ רעשטיוועשטיראווס רעד ייס; זַא ,טביירש קושטלַאקַאב
 תויתוא עטיור-רעטנוצ טימ ןרעוו ןנירשרַאפ ןפרַאד רעדלעו רעקצינבוד

 טגיילעג זיא ןטשרע ןיא .?עטכישעג"רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןלַאנַא יד ןיא

 רענײמעגלַא ךיא רעטעּפש ןוא רעשידיי ַא רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג

 -ימלוק ריא טכיירגרעד יז טָאה עטצעל יד ןיא ;גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ
 ,קאפוואק .נעג ןופ גנוקינייארַאפ יד ןענופעג ןטרָאד ןבָאה ייז ,טקנוּפ-עיצַאנ
 עשילױוּפ יד ןוא אטוטארהאט ןופ .,וועידעוודעמ ןופ ,ווָארובאס .נעג ןופ
 רעד רעטנוא ןעוועג זיא "ָאקשויצסָאק שואעדאט, עכלעוו ןופ ,ןדַאירטָא
 .סנרפ ףעזוי ר"ד ,ןליוּפ ןופ דיי ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןופ גנוריפנָא

 "ווָארובאס יד ןוא טעיּפירּפ םייב ןעוועג ןיוש זיא יײמרַא עשיסור יד
 דַאירטָא-װָאלישָארָאװ רעשידיי רעד .ןגעקטנַא ןעגנַאגעג ריא ןענייז סעצ
 ןיהואו ,קצינבוד ןיא םָארדָארע ןרעביא ךַאװ יד ןעמונעגרעביא טָאה
 ,רעועג טימ ןענַאלּפָארע 20 ַא ןעילפוצ ןעמוק טנװָא ןדעי טעמכ ןגעלפיס
 -ַאב ןוא ,עסערּפ רעװקסָאמ יד ,ןטעקַאר ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ,עיצינומַא
 ,גירק ןגעוו ןכַאז ענענישרעד'-יינ סגרובנרע טנעיילעג ןַאד טָאה קושטלַאק

 ,קצינבוד ,קסוװעילַא ,וָארוט טיײרפַאב טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו

 -קוא-ברעמ ןוא עיסעלָאּפ-ברעמ ןייק קירוצ קעװַא רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז

 -רעד ןיא ,עקווָאלאפאר ןוא ענטיקָאר ןעמונרַאפ דלַאב טָאה ײמרַא יד .עניַאר
 -וָאלישָארָאװ רעשידיי רעד ךיוא טקילײטַאב ךיז טָאה עקווָאלאפאר ןרעבא

 ,דַאירטָא
 ןוא "ליטק ןיא ןייגליואו טזָאלעג ןַאד ךיז ןבָאה סעצוװָארעדנַאב יד

 ןוא ןדיי ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ רעניארקוא ןָא לעיצעּפס המקנ ןעמונעג

 -עקישנָא-ערעדנַאב יד ןפמעקַאב טפרַאדעג ןבָאה עטצעל יד .רענַאזיטרַאּפ

 .ץערימידאלוו ןבעל רעדלעוו יד ןיא טרפב ,שינ
 רעד ףױא סױרַא ךעלדנע רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז 1944 רַאונַאי ןיא

 רעזייה ענעבילבעגרעביא יד ואוו ,ץערימידַאלװ ןיא ןײרַא ןוא עינילטנָארפ

 טכַאמעג ןבָאה ןדיי טכַארבעגמוא יד ןופ ,לגד;א םידגב ,סרעמלַא יד טימ

 ,קורדנייא ןקידנרעטישרעד ַא

 יד ןבָאה קצול ןוא ענוװָאר ןשיװצ רעדלעוו רענַאמוצ עטכידעג יד ןיא

 ןשיװצ ,ןועידעװדעמ ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ןפָארטעג ךיוא רעטעּפש ןדיי

 רעריּפשסױא עדנצנעלג ןעוועג ןוא שטייד טנעקעג טוג ןבָאה סָאװ ,ךיוא יז

 ,טנָארפ ןרעטניה ןטנַאסרעוויד ןוא

 "טינ טייהרעמ ַא טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה סָאװ ,דַאירטָא רעשידיי רעד
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 רעד טימ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו ,טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה ,ןדיי

 סָאד ןַאמוצ ןופ ןשטייד יד ןבירטרַאפ ןבָאה ,ןלייט ערעלוגער ןופ ףליה
 .ענווָאר ןייק געו םעד טנפעעג טָאה

 ענוװָאר ןיא דַאירטָא רעשידיי רעד

 ןײרַא זיא סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא דַאירטָא רעשידיי רעד !
 רעשטייד ַא טימ טפמעקעג טָאה ןוא ענװָאר ןופ עירעפירעּפ רעד ןיא
 טָאטשטּפױה יד ןרעבָארעד םייב .טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא עיצַאמרָאפ
 ,ןַאמשיפ קיוויל ,ווָאנובא קעלַא :ןדיי יד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןילָאװ ןופ
 "ווָאקנאמ ךורב ,סעקצאצ .מ ,יקצעלַאג לואש ,גרעבמָארב רעזייל ,ןישטליט

 ןַאמרעבאה ,רעזעלג רסיא ,ןַאמפיױק קילעז ,ָאדנַאל הׂשמ ,קישטרעּפ ,יקס
 ,ןַאמדירפ ןוא ןַאמנייש רעדירב יירד

 ןפַאשעג ,דַאירטָא רעשידיי רעקיזָאד רעד זַא ,ןבעגוצוצ יאדכ זיא'ס

 ןוא גירק ןצנַאג םעד ןכַאמוצכרוד ןעוועג הכוז טָאה ,ןדיי רעקינרעס ךרוד
 -ירטָא עשידיי 4 יד יװ טקנוּפ) ןילָאװ ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןייגניירא
 ןעוועג הכוז ןבָאה טנגעג רענליו ןיא עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןופ ןדַא
 ,(ענליוו ןייק ײמרַא רעשיטעווָאס רעכיירגיז רעד טימ ןרישרַאמנײרַא

 ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ןדיי 272 יד ןופ זַא ,ןָא ךיוא טיג קושטלַאקַאב
 סלַא ןלַאפעג ןענייז לייט ,102 ןעמוקעגמוא ןענייז ,קינרעס ןיא ָאטעג
 *4? ,רענַאזיטרַאּפ

 וצ ,טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ יד זיא ענוװָאר ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 עשידיי ךס ַא .ןרָאװעג טזיילעגפיוא ,טרעהעג טָאה דַאירטָא רעד רעכלעוו

 עקינייא ,ײמרַא רערעלוגער רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ןַאד ןענייז רענַאזיטרַאּפ
 ןיא ןדנַאל טפרַאדעג טָאה סָאװ עפורג-טנַאסעד ַא ןיא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה
 ענוװװַָאר ןיא ןפַאשעג ןבָאה ,דנַאא קושטלַאקַאב ,ךילרע ר"ד .עיכעשט
 יד ןופ ךעלטשער יד לארשי רבק וצ טכַאמעג טָאה סָאװ טעטימָאק ַא
 .ןעגנוטכינרַאפ יד ןיא טכַארבעגמוא ןדיי רעטנזיוט

 "עג טנעצָארּפ 95 ףיוא זיא ענוװָאר ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי-טינ יד
 בור ריא ,קושטלַאקַאב טביירש ,עיצַאּפֹוקֶָא רעד רעטנוא ןעניואוו ןבילב
 ייס ,ןדיי ענעבילבעג ןבעל יד ןופ ייס ןדירפוצ ןעוועג טינ זיא ןינבו ןינמ
 -לעפַאב רעד ןשיווצ ןטימעסיטנַא יד .טכַאמ רענעמוקעגנָא-ײנ רעד ןופ
 -ַאּפָארּפ עשידיי-יטנַא ןטײרּפשרַאפ וצ טימַאב וליפַא ךיז ןבָאה גנורעק
 .רעוט ןוא רענלעז עשיטעווָאס ןשיווצ עדַאג

 ,ךעלנייּפ ןעועג רעבירעד זיא סעק :ףוס םוצ טביירש קושטלַאקַאב
 סרעדנוזַאב .דייר עשידיי-יטנַא טייקעגרעביא ןבָאה רעוט עשיטעווָאס ןעוו
 ןופ רעימערּפ רעד ןעוו ...טקידיײלַאב ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ,זדנוא טָאה
 ואוו ,עדער ַא ןטלַאהעג ע נ ר א ס ןיא טָאה ,ווָאשטשורכ ַאטיקינ ,עניַארקוא
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 ןקַאילָאּפ ,רעניַארקוא טעגרהעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טנָאטַאב טָאה רע
 קידנענָאמרעד טינ ,(גנורעקלעפַאב ערעדנַא ןוא) "עינליעסאנ עשניא אד;
 טינ ןעמוקעגרָאפ ךָאד זיא גנולמַאזרַאפ עטיױר יד ןואק .דיי ןעמָאנ םעד
 פסיןדיי 16,000 ןופ רבק-רעדורב ןסיורג ןופ טייוו

 "אשימ אידאיד , ןופ ("אּפורגוװעי,) "עּפורג עשידיי , יד

 ָאידאיד, ןופ (ַאּפורג ַאיַאקסייערוװעי) עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 -רימ ןַאטיּפַאק ןופ דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,"אשימ
 השמ .ץערָאק לטעטש ןופ טילּפ ןכרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,יקסווָאק
 ןופ עטכישעג יד ןביירש לָאמַא טעװ סָאװ ,רעקירָאטסיה רעד; ,ןַאמנעדליג
 -ַאב טעװ ,עליפ ןגעק עקינייו ןופ הרובג ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןוא ,ןברוח

 ןיא טגָאזעג טרעװ -- ,"טרָא ןקירעהעג םעד ןענַאמנעדליג רַאפ ןעמיטש
 רעד ןעוועג זיא אשימ אידאיד םוראוו":,ןַאמנעדליג .מ ןופ עיפַארגָאיב רעד
 .גנוטערק ,"רָארעט, ,"ףמַאק, ןפירגַאב -ןברוח יד ןופ זעטניס רעטסכעה
 ןיא טלַאטשעג ערַאדנעגעל טשינ ביוא ,עשילָאבמיס ַא ןרָאװעג זיא ןַאמנעדליג

 "רעד רעטייו טרעװ -- אנוש רעשיצַאנ רעד ."עניַארקוא ןופ רעדלעוו יד
 עסיורג טנָארפ ןפיוא טלעטשעג טָאה --- עיפַארגָאיב סנַאמנעדליג ןיא טלייצ
 ןוא ןטױט ַא יצ ,ןקידעבעל ַא ,"?אשימ ַאידאיד, ןּפַאכ וצ ידכ ,תוחוכ
 ךָאנ טָאה ןוא ,ץנַאג ןוא קידעבעל בורג-ןבייל ןופ סױרַא זיא ןַאמנעדליג
 ןופ םיחצור יד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,ּפעלק ענייז טימ טשַאררעביא

 ,"קלָאפ רעזדנוא
 ואוו 1896 רָאי ןיא ,ץערָאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמנעדליג השמ

 רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא ,ץערָאק ןיא ,ןבעל ןצנַאג ןייז טכַארברַאפ טָאה רע
 ײלרעלכ ןיא קיטעט ןעװעג ךיוא זיא ןוא ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןופ
 ןופ םייחה-חור רעד ןעוװעג ןזיא רע .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג

 -עג ןוא טריזינַאגרָא ,רעטסעקרָא ןוא רָאכ ַא טימ טריפעגנָא טָאה ,לטעטש

 -"תוברתק רעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ רַאפ קיװמ ןוא טסקעט םעד ןבירש

 .ץערָאק ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ךיוא טָאה רע .עלוש |

 ,ץערָאק ייב רעדלעוו ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ החמש ,ןוז סנַאמנעדליג

 -עג-סגירק עשיסור ענעֿפָאלטנַא ןפָארטעגטנָא 1941 טסברעה ןיא טָאה

 ,טָאה רע ןעמעװ ,רענַאזיטרַאּפ טימ ןדנוברַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,ענעגנַאפ

 ,ךיש ןוא רעדיילק טימ ןפלָאהעג ,עכעלטענגוי עשידיי ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ןענייז סע ןעוו ,(1942) ב"שת תועובש ברע ,ץערָאק ןיא הטיחש רעד ךָאנ

 םעד טקעלּפטנַא החמש טָאה ??רעטסעװש ןוא רעטומ ןייז ןעמוקעגמוא

 ןבָאה עדייב ןוא ,רעטָאפ םוצ רענַאזיטרַאּפ יד טימ טקַאטנָאק ןייז ןופ דוס

 .ָאטעג ןופ ןפיולטנַא וצ ןסָאלשַאב
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 לטעטש ןיא ןדיי יד ןגייצרעביא טוװאורּפעג םעד רַאפ טָאה ןַאמנעדליג
 -עג םעד ןגעוו טָאה רע .רעדרעמ עשטייד יד דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ
 -ובירטנָאק יד ןפַאש רַאפ ןפורעגפיונעצ ,גנולמַאזרַאפ רעסיורג ַא.ףיוא טדער
 וצ טרעדָאפעג טָאה ןוא ,ץערָאק ףיוא טגעלעגפיורַא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,עיצ
 יד לייוו ,ןגירק טנעקעג סע טָאה'מ עכלעוו ייב) ןקַאילָאּפ ייב .רעוועג ןפיוק
 -ָאװ ןיא ,רעניארקוא יד ךרוד ןרָאװעג טפדורעג ךיוא ןענייז סָאװ ,ןקַאילָאּפ
 ,(ןדיי יד ןפלָאהעג ךיוא לָאמַא ןוא .ןדיי יד טימ טליפעגטימ ןבָאה ,ןיל

 ןיא ןענייז ,1942 יַאמ ןטס22 םעד ,הטיחש עסיורג רעטשרע רעד תעב
 ןבָאה סָאװ ,רעניַארקוא ךיוא ןַאד ןעוועג .ןדיי 2,000 ןעמוקעגמוא ץערָאק
 געוו ןפיוא) ץערָאק ךרוד ןרָאפעג ןענייז רימ ןעוו, .ןדיי יד טימ טליפעגטימ
 רימ ןבָאה -- *?,"ץירוקא ןיא ורדיוו השמ טלייצרעד ,(רעבירג-ןטיוט יד וצ
 .עכלעזַא ךיוא ןעוועג ,ָאי ,טנייועג רעטיב ןבָאה .סָאװ ,רעניַארקוא ןעזעג
 -רַאפ טכייל זיא סָאװ ,ורדיוו רעקירָאי 13 רעד ."טגָאלקַאב זדנוא ןבָאה ייז
 טעברַאעג ןוא בורג"ןטיוט ןופ ןפױלטנַא וצ ןזיװַאב טָאה ,ןרָאװעג טעדנואוו
 ,ןבעל ןבילבעג ןוא ,רעױּפ ַא ייב ךעטסַאּפ סלַא ,רעטעּפש

 ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד רַאפ ןפָאלטנַא זיא ןַאמנעדליג
 קינעמילּפ ןוא החמש ןוז ןטימ ןעמַאזוצ ,רעבמעטּפעס ןטס23 םעד ,ָאטעג
 ןוא ןליוק 5 טימ רעװלָאװער ַא ךיז ייב טַאהעג טָאה ןַאמנדליג .ןַאמפייפ .ש
 ענייז טימ ךיז ןעגנערבמוא רעדָא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןסָאלשַאב טָאה
 .רעדרעמ עשיניַארקוא יצ ,עשטייד ןפערט ןופ לַאפ ןיא ,רעטײלגַאב עגניי
 ענעּפָאלטנַא ךָאנ ןפָארטעג ייז ןבָאה ,לאוָאנָאק ליסאוו יוג ןטנַאקַאב ַא ייב
 ַא ןלַאפַאב ךָאנרעד ןענייז ייז .שטורבז םעד ןעמַאזוצ רעבירַא ןוא ןדיי
 ףױא רעױל ַא תעב .ןסקיב ייווצ םיא ייב ןעמונעגוצ ןוא רעטכעװ-דלַאװ
 ןבָאה ,ענרַאס ןופ חרזמ ,ענילעי ףרָאד ןבעל ןטנַאיצילָאּפ עּפורג ַא
 ץלַא .ןטַאנַארג טנַאה ןוא ןרעװלָאװער 2 ,ןסקיב 6 טרעבָארעד ייז
 ןרעק םעד טעדליבעג סע ןבָאה ,230 ןופ לָא רעד ןיא דיי
 "אפורג ַאיַאקסירװעיא יד ןסקַאװעגסױא רעטעּפש זיא סע ןכלעװ ןופ
 ןַאמנעדליג .מ טימ שארב ,(עפורג עשידי -- ?אּפורגוועיק טצריקרַאפ)
 ךיוא ייז ןבָאה --- ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד ןַאמנעדליג החמש ןוז רעד יו
 טניירפ ןייז ,וָאנָאימעס עקנָאיל -- החמש :ףעמענ עשיסור ךיז ןעמונעג
 רעדלעוו יד ןיא קידנעניפעג טשינ .וו.ַאא "אשירגק ןעמָאנ םעד -- לשרעה
 ןבָאה סָאװ ,סעצוװָארעדנַאב ףיוא ךיז קידנסױטשנָא ןוא רענַאזיטרַאּפ ןייק
 -נַאװ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג עּפורג סנַאמנעדליג זיא ,ןדיי ףיױא טרעיולעג
 טָאה ןוא עװָאסעילק-ענטיקָאר געוו ןפיוא ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ ןרעד
 ,ןריולרַאפ עליפ

 טימ רימָאטישז ייב טקינייארַאפ ךיז עּפורג יד טָאה 1942 רָאי ןיא
 -קירוצ ךיז טָאה סָאװ ,ווָארובאס .נעג ןופ גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעד
 ייב .עניַארקוא ןייק עיסעלָאּפ ןיא רעדלעװ רעקסנאירב יד ןופ ןגיוצעג
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 טָאה רע ןוא רעוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ ןדיי ךס ַא ןעוועג ןענייז ןווָארובאס
 יד ןדיי עשיסורסייו יד טימ ןעמַאזוצ עּפורג סנַאמנעדליג ןופ טריזינַאגרָא
 טָאה ןַאמנעדליג יװ ,"ַאשימ ַאידַאיד , ןופ "אפורג ַאיַאקסיערוועיא ערעדנוזַאב
 .רענַאזיטרַאּפ יד ייב ןסייהעג

 .טרעהעג עּפורג ןייז ןופ גנוריפנָא רעד וצ ןבָאה ,ןענַאמנעדליג ץוח
 "רעגנוי ַא ,"רעפרַאװנליױק עדנטייר, יד ןופ רעריפנָא ,ברַאפדלָאג סירָאב
 דוד ;לוש רעשיארבעה ַא ןופ דימלת ַא ,ענווָאר ןבעל שטירזעמ ןופ ןַאמ

 -ַאס יד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,הלגע-לעב רענעזעוועג ַא ,רעשטיווראי
 ץזָאר ;רעריּפשסיױא יד ןופ רעריפנָא -- ןַאמנעדליג עקנָאיל ;ןטקַא-שזַאטָאב
 "גולפ טײרּפשרַאפ טָאה סָאװ קסוװָארטעּפָארּפעינד ןופ לדיימ ַא ,ןַאמרעטסָא
 -ַאב רעקיטרָא רעד ןשיווצ ןָאדנָאל ןוא עװקסָאמ ןופ תועידי טימ רעטעלב

 -טרעו םעד ןעמענסױרַא טגעלפ סָאװ ,דָארלימ השמ ;גנורעקלעפ
 -ַאנסק ןוא סענימ ענעסירעגפיוא טינ יד ןופ לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןלופ

 - | ."ןדַאיר

 "גזייא ,סעיצנַאטס ףיוא סעקַאטַא טריפעגכרודַא טָאה "עּפורגוװעי, יד
 -קוא ןוא ןשטייד רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא ייברעד ןענייז סע .ןקירב ,ןענַאב
 עקַאטַא רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ייז ןבָאה סרעדנוזַאב .ןטסישַאפ רעניַאר
 ןבָאה עקַאטַא רעד ןיא .עקווָארדנַאסקעלַא בושי ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד ןפיוא
 ןרָאװעג זיא לטעטש ןיא עזַאב עשטייד יז .רעפמעק 70 טקילײטַאב ךיז

 .טעטכינרַאפ

 ןדיי יד זַא ױזַא ,ןדיי-טינ ךיוא ןיירַא רעטעּפש ןענייז עּפורג רעד ןיא
 -עג טינ רעבָא טָאה יז ,טנעצָארּפ 35-20 ןופ טייחרעדנימ ַא ןרָאװעג ןענייז

 עדנריפנָא רעד ףיוא ןבילבעג ךיוא ןענייז ןדיי יד ןוא ןעמָאנ ןשידיי ריא ןטיב
 .סנטסָאּפ

 רעשיטימעסיטנַא ףיוא ןסױטשעגנָא ןדיי ךיז ןבָאה ןדַאירטָא עקינייא ןיא

 ,לגד.א ייז ןופ טָאּפשעגּפָא ,רעוועג ןייק ןבעגעג טשינ ייז טָאה'מ :גנואיצַאב

 טריקַאטַא טָאה עּפורג עשידיי סנַאמנעדליג ןעוו ,לַאּפ ַא ןליפַא ןעוועג
 -יטרַאּפ עשיסור יד ןבָאה ,הנכס ַא ןיא ןיירַא זיא ןוא גנולײטּפא עשטייד ַא

 -ָאמ םענעדײשטנַא םעניא .ןשטייד יד ןריקַאטַא וצ טגָאזעגּפָא ךיז רענַאז

 סָאװ רענייז ,רעטָאפ רעד טָאה -- ןַאמנעדליג החמש טלייצרעד -- טנעמ
 ןעמענוצלײטנָא ןעגנואווצעג ייז ,עיצקַא רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא טָאה
 -עג ליפ טּפַאכרַאפ ןַאד טָאה ןעמ .ןסיש טימ קידנעָארד עקַאטַא רעד ןיא

 טביולעג רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה גיז ןקיזָאד ןכָאנ -- .ענעגנַאפעג ןוא רעוװ

 -ַאב ןָאיַאר ןופ רידנַאמָאק ןופ טָאה רע ןוא טייקשידלעה סנַאמנעדליג

 55,"גיז ןופ ןדרָא; םעד ןעמוק

 ןופ ענעבילבעג ,ןדיי 40 טײרפַאב טָאה ַאשימ אידאיד ןופ דַאירטָא רעד

 -געז יד .קינדעלװ לטעטש םייב לימגעז ַא ףיוא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,0
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 ךיוא טָאה ןוא ןטנַאיצילָאּפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןרָאװעג טיהעג זיא לימ
 ןַאזינרַאג ןשטייד ןטנעָאנ ןופ ףליה רעד ףיוא ןענעכער טנעקעג

 רעטעברַא ןופ שפנ תריסמ רעד קנַאד ַא ,ןעגנולעג זיא עיצקַא יד
 ןכרוד טעדרָאמרעד ןרָאװעג זיא ןוז רעקיצנייא סנעמעוװ ,רעזעלג לאומש
 טכַארבעגמוא ךיז טָאה רעזעלג ,ןלאפירק לימ רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ ןשטייד
 ןופ ןענורטנַא ןַאד ןענייז ןדיי יד ןוא ןוז ןייז ןופ רעדרעמ ןטימ ןעמַאזוצ
 ,לימגעז רעד

 -יטרַאּפ רעד ןופ טַאט-ןדלעה םעד ןגעוו ךיוא טלייצרעד שטיווָאנאהאק
 סלַא ןעמוקַאבנײרַא ךיז טָאה סָאװ ,גרעבמעל ןופ ןַאמגיז עביל הרש ןירענַאז
 סָאװ טנַאנעטײל רעשיטעווָאס .וועג ַא ,ווָאנאקוצ רטָאיּפ ןופ זיוה ןיא טסניד
 ןשטייד טימ ןעמַאװצ טפמעקעג ןוא עלושיָאּפַאטשעג ַא טקידנעעג טָאה
 | ,רענַאזיטרַאּפ ןגעק

 ןפערט ךיז טרָאפ ווָאנאקוצ זַא ,ןענַאמנעדליג טרימרָאפניא טָאה ןַאמגיז |
 סנַאמנעדליג ,דַאירטָא ןשיטסישַאפ רעניַארקוא ןַא ןופ גנוטייל רעד טימ
 .ָאטיױא ןייז ןטלַאהרַאפ ןוא געוו ןפיוא ןוװָאנַאקוצ טרַאװעגּפָא ןבָאה ןשטנעמ
 ,ןסָאשרעד םיא טָאה ןַאמגיז

 ןענַאלּפָארע ןגעלפ עילווָאראנ ןיא דלעפ-טפול ןטריקסַאמרַאפ ןפיוא
 "רעד ןַאמנעדליג ,עטעדנואוורַאפ ןעמונעגוצ ןוא זייּפש ןוא רעוועג ןעגנערב
 זיא סָאװ ,וָאשטשורכ ייז וצ ןעמוקעגנָא לָאמ ןייא זיא'ס ןעוו טלייצ
 -- עניַארקוא ןיא גנוגעװַאברענַאזיטרַאּפ רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ,עודיכ
 ןפָאלטנַא זיא ןעמ ןוא דלעפ-טפול םעד טרידרַאבמָאב ןשטייד יד ןבָאה
 ,ןכָאװ 372 רענַאזיטרַאּפ יד טימ טכַארברַאפ טָאה ווָאשטשורכ .דלַאװ ןיא
 ביײהנָא ןיא ,עװקסָאמ ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןעוועג חילצמ טָאה רע ןענַאװ זיב
3, 

 ,ןװָאלישָארָאװ ןופ גנודלעמ ַא ןעמוקַאב 1942 ןטימ ןיא ןבָאה ייז ןעוו
 -רענַאיטרַאּפ עטרילָאזיא םורַא ןרעדנַאװ סעדָא-ןָאסרעכ טנגעג זיא זַא
 ןיא ןזָאלעג ,12 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןַאמנעדליג רעגנוי רעד ךיז טָאה ,ןּפורג
 ,טַארַאּפַא-ָאידַאר ַא טימ ייז ןגרָאזַאב ןוא ןכוזפיוא ייז געוו ןגנַאל

 ןלַאפעג רעטעּפש זיא ,דמלמ עידוב עּפורג רעד ןופ רבח סנַאמנעדליג
 -רַאק יד וצ עיסעלָאּפ ןופ געוו םעד קידנכַאמטימ ,עיזיוויד סקאפוואק ןיא
 .ןטַאּפ

 קירב יד ןסירעגפיוא ,ערעדנַא ןשיוצ ,ןבָאה רענַאזיטרַאּפ סנַאמנעדליג
 רעטַאעט-ַאניק םעד ךיוא יװ ,ווָאליסורב לטעטש םייב ווערעטעט ךייט ןפיוא
 ייז ,ןטַאדלָאס עשטייד יד רַאפ גנורעייפ ַא תעב ,עילווָאראנ לטעטש ןיא
 -םיוא ,ישטיווָאפאשט ןיא רַאסימָאק-ןָאיַאר ןשטייד םעד טעטכירעגניה ןבָאה
 -ָאק ףיוא ןלייטרוא-טיוט טריפעגסיוא ןוא קסוועלָא ייב קירב יד ןסירעג
 ,םירסומ ןוא ןטנַארָאבַאל

 ןײגרעבירַא םייב טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה ?אּפורגװעיא יד
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 ןַאד ןענייז רענַאזיטרַאּפ עקידנפיירגנָא יד .טעּפירּפ ךייט ןרעביא ןסור יד ןופ

 טָארדעג ייז טָאה סע ןוא תוחוכ-טּפיױה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא
 טָאה ,טנגעג יד טנכייצעגסיוא קידנענעק .ןשטייד יד דצמ גנולגנירמורַא ןַא
 רעד .,רימָאטישז םורַא רעדלעוו יד ןיא ךיז ןעיצקירוצ ןטָארעג ןַאמנעדליג
 םעד ןפרָאװעגּפָא הליחתכל טָאה יקסוװָאלימַאט רידנַאמָאק רעשיטעווָאס
 ןעמונעג טָאה לייט רעטרעצנַאּפעג רעשטייד ַא יו םעדכָאנ רעבָא .גַאלשרָאפ
 -רעביא ןוא ןענַאמנעדליג טגלָאפעג רע טָאה ,דלַאװ ןכרוד ןצעזכרוד ךיז
 -מורַא רעדנעָארד רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ,רעוועג ערעווש סָאד קידנזָאל
 ,גנולגניר

 ןבָאה רעבמעווָאנ ןט6 םעד .1944 רעבָאטקָא ןט14 םעד ןעוועג זיא סָאד
 ןבָאה תוחוכ עשיטעווָאס ערעלוגער יד .וועיק טרעבָארעד קירוצ ןסור יד
 -סױרַא ןַאד זיא ןַאמנעדליג .,רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןפָארטעג רעטעּפש ךיז
 םעד ןװָאלישָארָאװ ןופ ןעמוקַאב טָאה ןוא עװקסָאמ ןייק ןרָאװעג ןפורעג
 יי ,"ןרעטש ןטיור, ןופ ןדרָא

 -עגסיוא זיא -- ןַאמנעדליג טלייצרעד -- סרענגעק םינימ יירד טימש
 ;דנַאלסורסיײװ ןוא עניַארקוא ןופ רעדלעװו יד ןיא ףמַאק ַא ןריפ וצ ןעמוק
 טימ ןוא רעטעררַאפ עשיסורסייו ןוא עשיניַארקוא טימ ,ןשטייד יד טימ
 ןטביזניה עלַא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןשטייד יד טימ ףמַאק םעד .רוטַאנ רעד

 ןרַאפ ןטלַאהעג ךָאד רימ ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ רעקרַאטש ןעוועג
 ןגעלפ רימ ןוא ,דלַאװ ןרַאפ טַאהעג ארומ טָאה שטייד רעד :ןטסטכייל
 ערעדנַא ןוא "רעבירג עשיפלעוופ ןכַאמ ,ןגעװ יד ףיוא סענימ ןגיילסיוא
 .תונברק ךס ַא טסָאקעג םיא טָאה ץלַא סָאד .ןעגנולכיורטש

 -עגטימ ןבָאה סָאװ ,ןסורסייו ןוא רעניארקוא רעד טימ ףמַאק רעד
 לייו ,רעטריצילּפמָאק ןוא רערעווש ליפ ןעוועג זיא ,שטייד ןטימ טעברַא
 ןוא סעקשזעטס"דלַאװ עלַא טנעקעג ןבָאה ,רעניואוונייא עקיטרָא סלַא ,יײז

 רעדָא רעלדניברַאפ סלַא ןעייר ערעזדנוא ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןגעלפ
 עקימורַא יד ןופ ןדיישרעטנוא וצ ייז ןעוועג רעווש זיא סע .רענַאזיטרַאּפ
 רעדָא ןצונ ןלעירעטַאמ בילוצ ,ןבָאה סָאװ סעיטסעב עקיזָאד יד טָא .םירעיוּפ
 ןייא טינ ןוא קלָאפ ןגייא רעייז ןטַאררַאפ ,טכַאמ-ןטעווָאס רעד וצ סַאה בילוצ
 "וקַא םוצ רעטסעװש ןוא רעדירב ענעגייא ערעייז טרעפילעגסיוא לָאמ
 ַאזַא טּפַאכעג ןעמ טָאה .ךעלרעפעג רעייז זדנוא רַאפ ןעוועג ןענייז ,טנַאּפ

 רימ ןבָאה ,ןפור ייז ןגעלפ רימ יוװ ,(רעטעררַאפ ןעמייהעג) "קַאיניַאט;
 ןעגנָאהעגפיוא רעהכָאנ ,ףרָאד ןיא טּפשמ ןכעלטנפע ןַא םיא רעביא טכַאמעג
 ייב ןגָאלשּפָא ןוא ןקערשוצנָא ידכ ץלַא --- ,ןגעמרַאפ ןייז טנערברַאפ ןוא
 ...ןשטייד יד טימ ןטעברַאוצטימ קשח םעד ערעדנַא

 ,רעגנוה ,טלעק :ןטינשּפָא יירד טַאהעג טָאה רוטַאנ רעד טימ ףמַאק רעד

 יד .טירט ערעזדנוא ןטָאררַאפ טָאה יינש רעד .תויח עדליוו ןוא טשרוד

 ןגיילרעדנַאנּפ ."סעקנַאילמעז, ןעיוב וצ ןענואווצעג טָאה טלעק-רעטניוו
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 ןגעלפ "סעװאלבָא; יד ןופ טניה יד לייו ,ךעלרעפעג ןעוועג זיא רעייפ ַא
 רענייא טינ .ךיז טניפעג ןַאזיטרַאּפ רעד ואוו ,ךיור ןופ חיר ןטיול ןקעמשרעד
 ,םירבא יד ןריױרפעגּפָא ךיז םעד בילוצ טָאה זדנוא ןופ

 ,ןלַאפ ןעוועג ,ןטילעג ןטלעז ןעמ טָאה טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא רעגנוה
 םעדכָאנ ,גנורעקלעפַאב רעד ןפלָאהעג 1942 טסברַאה ןיא ןבָאה רימ ןעוו

 -רַאפ ןעקנַאט ענייז טימ טָאה ךָאק .נעג ןופ עיצידעּפסקע-ףָארטש יד יוװ
 -טָאטש.? ןלַאפַאב ןענייז רימ .רימָאטישז ןיא שינעטערעג עצנַאג יד טעטכינ
 -עצ ןטקודָארּפ ענעמונעגוצ יד ןוא ןוויטַארעּפָאָאק עשטייד ,ןלימ ,"רעטיג
 ןעוועג ןענייז ןעמָאװש ןוא סענילַאמ ,סעדעגַאי ,םירעיוּפ יד ןשיװצ טלייט
 ןעמוקַאב טָאה ןעמ סָאװ ,שיילפ --- טייצ-רעטניוו ;טייצ-רעמוז זייּפש יד
 רעטיג יד רעדָא טנָארפ םוצ ןטרָאּפסנַארט-יפ ,רעטיג עשהכולמ קידנלַאפַאב
 טינ רימ ןבָאה טיורב זיולב ,רעטעררַאפ עשיסורסייוו ןוא עשיניַארקוא ןופ
 55.טַאז וצ טַאהעג

 ,סעצווָארעדנַאב ןגעק טפמעקעג טָאה ַאשימ ַאידַאיד ןופ דַאירטָא רעד
 -ַאב ןבָאה סָאװ ,"סעצווָאנעלעזע ןגעק ךיוא 1944 ןיא ןוא סעצווָאקינלעמ
 ?ןשטייד ןוא סעקיװעשלָאב-ןדיי, ןגעק ןפמעק ייז זַא טעטּפיוה

 ןעיוב ןפלָאהעג רעטעּפש ןַאמנעדליג טָאה ,רענעשזניא-יוב ַא ךַאפ ןופ

 -רעבירַא ןפלעה ןיא ןעמונעגלײטנָא ךיוא טָאה ןוא ײמרַא רעד רַאפ ןקירב
 | ,ןסולפוצ עריא ןוא לסייוו רעד רעביא ןלײט-יײמרַא עשיסור ןריפ

 לַאשרַאמ ייב ץנעידיוא ןַא טַאהעג ןַאמנעדליג טָאה גירק ןופ ףוס םוצ

 ןיא טמַא-רענעשזניא ןַא טגיילעגרָאפ םיא טָאה רעכלעוו ,ווָאלישָארָאװ ,וװ
 רע זַא טרעלקרעד רעבָא טָאה ןַאמנעדליג .טנָארפ ןרעטניה טייוו ,"ליט;,
 -רַאפ טָאה רע .ןילרעב ןייק ןײגנײרַא ןוא גירק ןצנַאג םעד ןכַאמכרוד ליוו
 רערעלוגער רעד ןיא ןַאטיּפַאק סלַא ,ןילרעב ןיא המחלמ יד טקידנע
 ןענייז עדייב .גירק ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה החמש ןוז ןייז ךיוא .יײמרַא
 ןשיווצ ייס טייקשידלעה רעייז רַאפ ןעגנונעכייצסיוא טימ ןרָאװעג טרעַאב
 -נעדליג .ײמרַא רעד ןופ ןעייר יד ןיא ייס ,רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד
 ,"גירק ןשידנעלרעטָאפ, ,"ןרעטש ןטיור, :ןופ סנדרָא יד ןעמוקַאב טָאה ןַאמ
 ןבעגעגסױרַא רע טָאה גירק ןכָאנ ,דנַאאא ?ןדרָא-דלַאװנירג; ןשיליוּפ םעד
 ץשידיי יד, ."גיז םוצ געוו ןפיוא, ךוב טייווצ ַא ,*ץערָאק ןברוח; ךוב סָאד

 -רענַאזיטרַאּפ יד טרעדליש רע ואוו ,"רעטכעט עשידיי; ןוא "ןירענַאזיטרַאּפ
 ,טייקיטעט

 -על ןזָאלעגרעביא ןעגנוטייצייּפ-יד ענעדיישרַאפ ןיא טָאה ןַאמנעדליג

 ,דַאירטָא ןייז ןופ ףמַאק ןוא ןבעל ןגעוו תונורכז ענעבירשעגנָא עקידעב
 ,יײמרַא רעשיסור רערעלוגער רעד טימ טקיניײארַאפ ךיז טָאה רע ןענַאװ זיב

 ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,לארשי ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1951 רָאי ןיא
 -עגנָא סַאג ַא זיא ,טניואוועג טָאה רע ואוו ,הנויצ סנ ןיא ,1957 רָאי ןיא
 ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ןפור



 ןנעק ,ןקַאילַאּפ טימ ןעמַאוצ ,ךיז ןקידיײטרַאֿפ ןדיי

 רעדרעמ עשיניארקוא

 .ןדַאירטָא עשיליופ ןיא ןדיי

 ןעו ,ןלַאפ ןגעוו ךיוא טסייוװ ןילָאװ ןיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 טימ ןעמַאוװצ רעדרעמ עשיניַארקוא יד ןגעק טקידיײטרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי
 -יטרַאּפ עשיליוּפ ןופ שארב ןענַאטשעג ךיוא ןענייז ןדיי ןעוו ןוא ןקַאילָאּפ
 .ןעגנולײטּפָא-רענַאז

 .טָאה ,יקסװָאנאטַאס טרעבָאר ,שזדָאל ןופ דיי רעטריזינָאלַאּפ רעד
 טימ ,ןילָאװ ןיא ,קצָאסיװ לטעטש םעד ןופ טייוו טינ דַאירטָא ןַא ןפַאשעג
 .יקסװָאקשזָאר רערעל ןשיליוּפ ןופ ףליה רעד

 רעד ןופ רָאטקעריד סלַא טעברַאעג גירק ןרַאפ טָאה יקסווָאנאטאס
 ןדיי עלַא טָאה'מ ןעוו .קצָאטיװ לעטש ןבעל ,ןולעיוו ףרָאד ןיא לוש-קלָאפ
 ןיא ןפָאלטנַא יקסוָאנַאטַאס זיא ,קצָאסיװ ןיא טרירטנעצנָאק טנגעגמוא ןופ
 רערעל ןשילױוּפ ןשיטעװָאסָארּפ ןטנָאמרעד ןטימ ןעמַאזוצ טָאה ןוא דלַאװ
 ןפױא ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשילױּפ ַא ןפַאש ןביוהעגנָא ,יקסווָאקשזאר
 -רַאפ סווָארובאס וצ ןענַאטשעגוצ זיא דַאירטָא רעד .אקשויצסָאק ןופ ןעמָאנ

 .  .גנוקינייא
 רעריפ-ןענַאזיטרַאּפ רעשיסור רעד ךיוא טלייצרעד ןיקסווָאנאטאס ןגעוו

 רעד ףיוא -- רע טביירש --- ןרינָאיצַאטס רעזנוא תעב? --- .ָארָאגישרעװ ,פ

 ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעמוקעג זנוא וצ זיא ,1942 גנַאפנָא ןיא ערעזא-זאינק
 .ךיא בָאה םיא ןופ .יקסווָאנאטאס טרעבָאר רענייא ,טנורגרעטנוא ןשילוּפ

 .-רעטנוא ןשילױּפ ןטיירב ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טסואוורעד טשרעוצ ךיז

 רעבָא ,דרע-רעטנוא רעשיטסילַאנָאיצַאנ ַא ,שטשאמאז ןוא לעװַאק ןבעל ,דרע
 ןוא דנוב ַא טגעלעגרָאפ זנוא טָאה יקסווָאנאטאס .ןליצ עשירעײרפַאּב טימ
 "ייוו טיִנ רעוועג רעטנוא ךיילג ןלעטשקעװַא טגָאזעגוצ טָאה ןוא ,טעברַאטימ
 . ,ןרָאװעג ןלעפעג זנוא זיא יקסווָאנאטאס .ןטָאירטַאּפ עשילױּפ טנזיוט ןופ רעקינ
 ןציטשרעטנוא טגָאזעגוצ ןוא תוצע ןוא רעוועג טימ ןפלָאהעג םיא ןבָאה רימ

 (א??,"רעטייוו ךיוא
 -עג ןבָאה סָאװ יורפ ןייז ןוא יקסווָאנאטאס זַא ,טלייצרעד קושטלַאקַאב ,מ
 רעמייהעג ַא וצ טרעהעג ןבָאה ןריּפַאּפ עשירא ףיוא ןולעיו ןיא טבעל
 יקסווָאנאטאס .דנַאא ץערָאכוק ,קושטרעטסענ ןָאי טימ ןעמַאזצ ,עפורג

 ףרָאד סָאד .גנוקינייארַאפ רעד רַאפ ןדַאירטָא עשיליוּפ טריזינַאגרָא טָאה
 קירב ַא ןפַאש ןפלָאהעג טָאה -- קושטלַאקַאב ךיוא טלייצרעד -- ןולעיוו
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 ךיז ןבָאה סָאװ ,דַאירטָא-װָאלישָארָאװ ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד רַאפ
 -ירָאה דַאנ אלאיב עיצנַאטס-ןַאב רעד ייב ןשטייד יד ןריקַאטַא וצ טיירגעג
 : : 5?,םענ

 -ַאקשויצסאק ןופ רעהיפנָא יד ןשיווצ ןָא ךיוא טפור קושטלַאקַאב .מ
 ,סנרּפ ר"ד דיי םעד ,דַאירטָא

 ,טלייצרעד  ןַאמכָאה םייח ,קָאדָארָאה -דיוואד ןופ רענַאזיטרַאּפ רעד :
 ןופ רענַאזיטרַאּפ 2300 ךרעב טלייצעג טָאה "ָאקשויצסָאק, דַאירטָא רעד זַא
 ןטימ ןעוועג זיא ןַאמכָאה .רענלעז עשידיי טכַא ןוא גנומַאטשּפָא רעשילױּפ

 ףרָאד ןסיורג ןופ טנגעג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעװ ,דַאירטָא
 ןוא רעדלעװ עטכידעג ןשיװצ ,קסניּפ ןופ .מלק 80 ךרעב ,שטיטלָאמ
 טָאה רע תויה .,ןַאמרופ ַא ןעוועג דַאירטָא ןיא זיא ןַאמכבָאה .סעטָאלב עפיט

 | יי ר /  .טנגעג יד טנעקעג טוג

 "ַאפ ןוא "זָאבָאק ןַא ץוש ןייז ןיא טַאהעג ךיוא טָאה ,דַאירטָא רעד
 ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,תוחּפשמ עשיליוּפ 100 בורק ןופ רעגַאל-ןעילימ
 ךיוא ךיז ןבָאה רעגַאל ןיא .ןקַאילָאּפ ףיוא רעניארקוא יד ןופ תוטיחש יד
 ןופ ךעלטשער עכעלקילגמואק ,תושפנ עשדיי גנילדנעצ עכעלטע ןענופעג

 ,(ןילָאװ ןוא עיסעלָאּפ) גנובעגמוא רעד ןופ ןדיי רעטנזיוט רעגנילדנעצ יד
 ,ןטידנַאב עשיסורסייו ןוא עשיניַארקוא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןשטייד יד סָאװ
 .דַאירטָא סיקסווָאנאטאס ."ןפוא ןקידתוירזכַא ןַא ףיוא טכַארבעגמוא ןבָאה
 ןטייב טפָא רעייז ןגעלפ רימק ,טרָא ןייא ףיוא ןייטש טינ גנַאל טגעלפ
 - 58"ףעדלעװ יד ןיא רעטרע יד

 עּפורג ַא ןופ לַאפנָא םענופ גנובײרשַאב עקידעבעל ַא ךיוא טיג ןַאמכָאה
 ףיוא ,1942 תוכוס ךָאנ שדוח ַא ,דַאירטָא סיקסווָאנאטאס ןופ רענַאזיטרַאּפ
 יד טימ טרירָאבַאלָאק טָאה גנורעקלעפַאב יד ואוו ,רעפרעד עקידתונכש
 "טנַאסעד, ךרוד רקיע רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא לַאּפנָא רעד .ןשטייד
 ןיא טליּפשעג ןוא שטייד טשרעהַאב טוג טָאה רעריפ רעייז סָאװ ,"סעקינ
 רעד זיא ,ןשטייד סלַא ןוטעגרעביא ."רָאטיערפעי, ןופ לָאר יד עּפורג רעד
 רעױּפ ַא ןריטסערַא ןוא יײצילָאּפ עשיפרָאד יד ןרַאנוצּפָא ןעגנולעג עּפורג
 רעד ןיא זיא ןַאמכָאה .?סעקינטנַאסעד; טכַארבעגמוא רעירפ טָאה סָאװ ,ּפראק
 ."עג טשרמולכ טָאה סָאװ ,דיי רענעגָאלשעצ טשרמולכ רעד ןעוועג עּפורג
 ,ץַאלּפ ַא ֹוצ ןטנַארָאבַאלָאק ריא וצ ענענַאטשעגוצ יד טימ עּפורג יד טריפ
 -עג ןעגנָאהעג ףוס םוצ זיא ּפרַאק .ןדיי עכייר ןוא ךָאנ ןּפַאכ ןָאק'מ ואוו
 ,ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענייז טיײל-יײצילָאּפ יד ןוא ןרָאװ

 .רעד יד ןעמוקַאב רעגַאל ןופ ןדיי יד ןבָאה 1942 הנשה שאר ברע
 "עג ןענייז ןענעװַאד םוצ .רוביצב ןענעװַאד ןוא ןינמ ַא ןכַאמ שינביול
 זיא ךַארּפש עכעלשטנעמ יד; .רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ךיוא ,עלַא ןעמוק
 ןדיי גנילדנעצ יירד ןעו ענעצס עדנעסיירצרַאה יד ןבײרשַאב וצ םערָא
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 טביירש -- ,קילגמוא ןוא ןרָאצ רעייז טנייוועגסיוא ןבָאה ,ןדיי עכעלקילגמוא
 טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה ,טנוװַאדעג טָאה'מ ואוו ,רעייש םורַא .ןַאמכָאה
 טימ טנייועגטימ ןבָאה לייט ,רענַאזיטרַאּפ ןוא םיטילּפ עשיליוּפ יד ךיוא
 ןופ ןעמענ המקנ ןפורעג ןוא עדעד ַא ןטלַאהעג טָאה יקסווָאנאטאס .ןדיי יד
 .ךימָאטישז ןוא ריזאמ זיב קסניּפ ןופ ץלַא טנערברַאפ טָאה סָאװ ,שטייד

 ןעוועג זיא ןוא ןלױּפ ןייק רעבירַא רעטעּפש זיא עּפורג סיקסווָאנאטאס

 ןייק ןרָאװעג ןפורעג זיא יקסווָאנאטאס .וועשטראּפ ןופ ןָאיַאר ןיא קיטעט

 ,ײמרַא רעשילוּפ רעד ןיא לַארענעג ןעוועג גירק ןכָאנ זיא ןוא עװקסָאמ
* 
 א +

 ,רעפרעד עשילוּפ ךיוא ןעוועג גירק ןרַאפ ןענייז סע ואוו ,ןילָאװ ןיא
 עשיניַארקוא ןגעק טקידייטרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז

 לֵאפ ַאזַא ןגעו .םירעױּפ עשילױּפ טימ ןעמַאװצ רעדרעמ ןוא ןטידנַאב

 לוש ַא ןיא רעטייל ַא ןעװעג זיא רעכלעוו :?,גרעבסייוו השמ טלייצרעד

 ןבָאה ןדיי 2 ךָאנ ןוא רע .ןָאיַאר רענבוד ןיא ןאווידרוק ףרָאד ןשילױּפ ןיא

 ףרָאד םעד ןופ גנוקידייטרַאפ יד ןריזינַאגרָא ןיא טקילײטַאב ןטרָאד ךיז

 .סעדנַאב רעניַארקוא עשירעכערברַאפ יד ןגעק

 -רעד ךיז ןוא 1943 רָאי סָאד ןטלַאהעגסױא טַאהעג טָאה ףרָאד סָאד

 1944 רַאורבעפ ןיא ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןפיוא טרַאװ

 ךיז ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עשטיווָאקראוו לטעטש ןקידתונכש ןופ ןדיי 2

 | .ןטפַאשטריװ עשיכעשט ןיא קידנטלַאהַאבסיוא

 ןבָאה ווָאנילמ לטעטש ןופ ןדיי ענעּפָאלטנַא יד זַא ,טלייצרעד ירמת .מ

 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד .ןשטייד יד ןופ ןרעוו וצ טיירפַאב טבעלרעד

 עּפורג רעייז ןָא ךיז ןסילשוצנָא גרעבמעל ןיא ןדיי ןגָאלשעגרָאפ ךיוא

 -עגּפָא זיא גָאלשרָאפ רעייז רעבָא .רעועג ןפיוק וצ ןעלטימ ןבעג ייז ןוא

 59,ןרָאװעג ןפרָאװ

 -ןאּפ ףרָאד ןיא סעדנַאב רעניַארקוא טימ ןפמַאק עשיאָארעה יד ןגעוו

 רע .גרעבסייוו רעטנָאמרעד רעד ךיוא טביירש וואנילמ ייב ,אנילָאד אקס

 עקיטרָאד יד טימ ןעמַאזוצ ,רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ןדיי 50 זַא טלייצרעד

 "נַאב עשינַארקוא יד ןופ ןלַאפנָא יד ןגָאלשעגּפָא ,רעניואוונייא עשיליוּפ

 .סעד

 -חרזמ ןיא טעברַאנעמַאזוצ רעטנּפָאװַאב רעשילױּפ-שידיי ןופ לַאפ ןגעוו

 -רעוו בקעי טלייצרעד ,ןטידנַאב רעניַארקוא יד ןגעק ףמַאק ןיא עיצילַאג

 ערעדנַא טימ ,זיא סָאװ ,שטַאשטוב ןיא עקנעדָארָאה ןופ טילּפ ַא ??טומ

 -ַאב הליחתכל ייז ןבָאה ןטרָאד ,דלַאװ ןיא ןטרָאד ןופ ןפָאלטנַא םיטילּפ

 ןיא רעטייו םעד ןגעװ עז) רענַאזיטרַאּפ-סקַאפװַאק .נעג ןופ ןּפורג טנגעג

 ,עשיליױּפ ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ייז ןבָאה ױעטעּפש (עיצילַאג-חרזמ ןגעוו יּפַאק

 ,רעפרעד עדנעפמעק



 .עיזיוויד סקאּפװָאק ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ שרַאמ
 עיצילַאג-חרזמ ןוא ןילָאװ רעביא

 2יזיװיד טקַאפװַאק ןיא "עטָאר} עשידיי יד

 רעשידיי רעד ןופ ענעּפָאלטנַא ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עטָאר עקיזָאד יד
 דג טמַאטשעג ךיוא טָאה טרָאד ןופ .(דָארבניכַארט) עקווװיפָאז עינָאלָאק
 ."עטָאר, רעד ןיא לײטּפָא ןַא ןופ רידנַאמָאק רעד ,לַאטנעזָאה

 ןבָאה עקווָאלאפאר עקידתונכש ןוא עקווויפאז עינָאלַָאק עשידיי יד

 ןעננואיצַאב עטוג ןיא טבעלעג ץנעטסיזקע רעייז ןופ רָאי טרעדנוה רַאפ
 -לעפַאב רעשילױּפ ןוא רעשיניַארקוא ,רעשיפרָאד רעקימורַא רעד טימ

 ןופ טירטניירַא ןטימ טרעדנעעג לַאקידַאר רעבָא ךיז טָאה ץלַא .גנורעק
 ןעמונעג קידרעפייא ןבָאה רעניארקוא יד ןעוו סרעדנוזַאב -- ,ןשטייד יד
 ערעייז ןדיי יד ןטכינרַאפ ןוא ןגלָאפרַאפ םייב טנַאּפוקָא ןטימ ןטעברַא
 "-רעמ עשיצַאנ יד טנידעג יירט ןבָאה (יײצילָאּפ עשיניַארקוא) "טיילצוש;
 | .רעד

 -מורַא רעניארקוא ןוא ןשטייד יד ןבָאה ,1942 גָאטרַאפ רוּפכ םוי
 -רעברַאג ענעבילברַאפ-עטצעל יד ןעוו ,עקווויפַאז ןיא ָאטעג סָאד טלגנירעג
 יז ןבָאה ,טקרעמַאב סע ןוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז ןבָאה תוחּפשמ
 ןענייז ןדיי גנילדנעצ רָאּפ ַא .ןָאדרָאק ןשטייד םעד ןסיירכרוד טוואורּפעג
 ןעמ טָאה 20 ;לַאטש ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןעמ טָאה עקירעביא יד ;ןלַאפעג

 רעקירָאי40 רעד טָאה טעברַא רעד ןטימ ןיא .רעבירג ןבָארג טקישעג
 ,שטייד םעד ןופ ּפָאק ןרעביא לדיר ןייז טזָאלעגּפָארַא ףסוי השמ רעבראג
 ןפרָאװעג ךיז ןבָאה עקירעביא יד .ְךַאו רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ
 ךיז ןבָאה ןדיי 5 זיולב .ןלַאפעג ןענייז ןדיי יד ןופ עכעלטע .ןשטייד יד ףיוא
 ,דלַאװ ןטנעָאנ ןיא ןפָאלטנַא ןוא טעװעטַארעג

 -רעדיו ןופ ןטקַא עלעודיווידניא ןגעוו ךיוא טלייצרעד לַאטנעזָאר
 קַאה ַא טימ רעדעפשיפ לאומש טָאה ,ץעיניטסארט לטעטש ןיא ,דנַאטש

 קידנסיש ןוא רעװלָאװער ןייז ןעמונעגוצ ,שטייד ַא טכַארבעגמוא טנַאה ןיא
 -שיפ ךיוא .דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןוא גנור ןשטייד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז
 -ּפָא ןַא ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג ,עיזיוויד סקאפווָאק ןיא ןיירַא זיא רעדעפ
 ,(דלעה) *יָארעג, סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןטרָאד זיא ןוא לייט

 סָאװ עכעלטנגוי 45 זַא ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד לַאטנעזָאר
 -עג ןבָאה ,עקווטאנגיא ןוא עקווויפאז סעינָאלָאק יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז
 ןיא הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ .עּפורג-רענַאיטרַאּפ עשידיי ַא ןפַאש

217 



218 

 רעדלעוו יד ןיא .ענעּפָאלטנַא 5 ךָאנ ןענַאטשעגוצ ייז וצ ןענייז ,עקווויפַאז
 זיא ןעמעלַא ייז .40 יצרעוויק ןיא ,ןדיי 20 ַא ךָאנ ןעמוקַאב עּפורג יד טָאה
 -קעלַא ןופ טריפעגנָא ,רענַאזיטרַאּפ טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא ןעגנולעג

 לכ םדוק ןטָארעג ןדיי יד טָאה רעכלעו ,('סקעלַא) קויליפ רעדנַאס
 ךיוא זיא סע יו ױזַא) ןעמענ עשיסור רעדָא עשיניַארקוא טימ ךיז ןפורוצנָא
 ױזַא זיא לַאטנעזָאר .(ןדַאירטָא עשידיי ערעדנַא ןוא סנַאמנעדליג ןיא ןעוועג
 רענייא ךָאנ ,"עיטעפ/ ןישטאוו םייח ףליהעג ןייז ,"עשירג; ןרָאװעג םורַא
 ,וװַאא "ןַאגיצק רעטרעפ ַא ,"יָאכוס; ןסייהעג טָאה

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןוא רעוועג ןגָארקעג טָאה עּפורג סלַאטנעזָאר

 .רעדרעמ-ןדיי ןוא םירסומ ,ןרָאטַארָאבַאלָאק עשיניַארקוא ןגעק ףמַאק ןיא
 -ַאב ,רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ןופ ףליה ןעמוקַאב ךיוא טָאה עפורג יד
 יד קידנפלעה ןלַאפעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ןיוואס םענייא ןופ סרעדנוז

 | ןדיי
 ןייז ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ םיטרּפ ליפ ךיוא טגנערב לַאטנעזָאר = |
 ינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ סקאפוואק וצ ןענַאטשעגוצ זיא יז רעדייא ,עפורג
 3 יד ןופ ךשמ ןיא טריפעגכרוד ,ןטקַא-המקנ ןגעו רקיע רעד ,גנוק
 ,עקווויפָאז ןופ טנגעג ןיא -- ןקאפוואק ןָא ךיז ןסילשנָא ןזיב ,םישדח
 | ,רעדלעוו רענַאמוצ יד ןיא ןוא עקוווטאנגיא

 ןפיוא ךיוא יז טָאה ,עיזיוויד סקאפוואק ןיא ןיירַא זיא עּפורג יד ןעוו
 ליפ ןעמונעגפיוא ,עיצילַאג ןוא עניַארקוא ךרוד עיזיוויד רעד ןופ שרַאמ
 5?,םירעיוּפ ייב ןוא רעדלעוו ןיא ענעטלַאהַאבסיוא ,ןדיי

 עצנַאג יד טכַאמעגטימ ןבָאה עּפורג ןייז ןופ ערעדנַא יד ןוא לַאטנעזָאר

 שרַאמ ריא ףיוא טָאה סָאװ ,עיזיוויד סקאפוואק ןופ ןעייר יד ןיא עינַאּפמַאק
 ,עקוװטַאנגיא ,עקווויפָאז ןופ זיולב טינ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןעמונעגניײרַא
 טאלאקס ןופ ךיוא רָאנ ,ךעלטעטש רענילָאװ ערעדנַא ןוא יקלָאק ,ץערָאק
 טכיירגרעד טָאה עיזיוויד יד ןיהואוו ,(עיצילַאג-חרזמ ןיא) וװאלסינַאטס ןוא

 יגרעב-ןטַאּפרַאק יד וצ שרַאמ ןטמירַאב ריא ןיא

 "עד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עיזיויד סקאפוואק טימ גנוקינייארַאפ יד

 קאפווָאק תעב זַא ,טסואוורעד ןַאד ךיז טָאה לַאטנעזָאר .1942 ,רעבמעצ

 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ,(דנַאלסורסיײװ)ץישטלעל לטעטש סָאד טיירפַאב טָאה

 ןענייז ייז זַא ןעגנַאגרעד זיא ןוא טכוזעגפיוא ייז טָאה רע .ןדיי עכעלטע

 ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,טיילכַאפ 60 עּפורג ַא ןופ 8 רָאנ ןבילבעגרעביא

 ןענייז ןדי עטעװעטַארעג יד .לטעטש ןיא ןדיי עלַא ןופ ןזָאלעגרעביא

 ,דַאירטָא סלַאטנעזָאר ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגניײא
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 טַאלַאקפ ןופ ןדיי עטײרפַאב יד

 סלַאטנעזָאר טָאה ,ןדיי עטעװעטַארעג טימ .,שינעגעגַאב עטייווצ ַא

 ילוי בױהנָא ןסירעגניירא ךיז טָאה עיזיוויד סקאפוואק ןעוו ,טַאהעג עפורג
 ןסױטשעגנָא ךיז יז טָאה טרָאד .עיצילַאג-חרזמ ןיא ,טאלאקס ןיא 3
 "רעד -- ןדיי יד; .טָארד-לכעטש טימ טמױצעגמורַא ,רעגַאל ןשידיי ַא ףיוא
 ןוא סיפ יד וצ רענַאזיטרַאּפ יד ןפרָאװעג ךיז ןבָאה -- לַאטנעזָאר טלייצ

 " .,,ןשוק וצ ייז ןביוהעגנָא
 ןעמ עכלעוו ןופ ,ןדיי טרעדנוה רָאּפ ַא ןענופעג טרָאד טָאה לַאטנעזָאר

 טלָאװעג ןבָאה עקיעפ-ספמַאק 100 .געוו ןרעווש רעייז ןגעוו ןעגנַאגרעד זיא

 .רענַאזיטרַאּפ סלַא ןייטשוצ

 ןענעק ןלעװ גנוקינייארַאפ ןייז ןיא זַא ,טרעלקרעד טָאה קאפווָאק

 ןרעו טנדרָאעגנייא ןלעוו עקירעביא יד ,ןדיי עקיאעפספמַאק יד רָאנ ןיײרַא
 טפרַאדעג רַאפרעד םירעיוּפ יד ןבָאה ,לעפַאב סקאפוואק טיול ,םירעיוּפ ייב
 ןרעװ טריפעגכרוד טָאה ןינע רעצנַאג רעד .תורוחס ןוא זייּפש ןעמוקַאב

 ןוא עטעװעטַארעג יד ןגעוו ןסיוורעד טינ ךיז ןלָאז םינכש יד ידכ ,םייהעג
 .ןדיי ענעטלַאהַאבסיױא

 סקאפוואק ןופ ףעש רעד ךיוא טלייצרעד טאלאקס ןופ ןדיי יד ןגעוו

 "עג םעניר ַא טימ ןשטנעמ; ךוב ןשיסור ןייז ןיא ארָאגישרעװ בָאטש
 ַא ןבילברַאפ ןטרָאד 1943 רָאי ןופ רעמוז םוצ זיא סנ ַא ךרוד סעּפע; : "ןסיוו
 עקיכעטש רעטניה .םיא ןופ ךעלטשער .טגָאזעג רעקיטכיר ,ָאטעג עשידיי
 .רעטעברַא-רעדעל ,רעטסוש ,רעדיינש : הכאלמ-ילעב ןדיי טבעלעג ןבָאה ןטָארד
 עקיזָאד יד ןטלַאהעג ןבָאה ייז .טיוט םעד ייז טגעלעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד
 ןופ ןטעברַא ֹוצ ןעגנואווצעג ייז ןבָאה ייז ,עיצַאר-רעגנוה ַא ףיוא ןשטנעמ

 ,רעדניק ,ןעיורפ רעטנורעד .ןשטנעמ 200 רעכעה .ךיז רַאפ טכַאנייב זיב ירפ
 | ,אקנעּפראק ןופ רעפמעק יד ,ייז ןבָאה טײרפַאב .םינקז

 דלַאװ ןיא זנוא וצ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה עטָאר רעט2 ןייז רעטניה

 ןעניישרעד רעייז .ןשטנעמ עטרעצעגסיוא ,ענעסירעגּפָא ןופ ןומה רעסיורג ַא
 זַא ,ןענַאטשרַאפ טנכייצעגסיוא ןבָאה רימ .טשַאררעביא זנוא טָאה רעגַאל ןיא
 ןעמעלַא ןגרָאמ ףיוא ןטסישַאפ יד ייז ןלעװ ,טָאטש ןיא ןביילב ןלעוו ייז ביוא

 ןעוועג ךיוא זיא ,ךיז טימ עכעלקילגמוא עקיזָאד יד ןעמענ רעבָא .ןדרָאמרעד

 -ילּפמָאק ַא טכַאמ סָאװ ,טייהנייא-סגירק ַא ןעוועג ךָאד ןענעז רימ .ךעלגעמ טינ
 ןענַאק ןעיורפ עטרעטַאמעגסיוא ,םינקז עכַאװש ןופ ןומה ַא טעוו ."דייר, ןטריצ

 ,בורּפ רעטסנעלק רעד ךָאנ זיא שרַאמ ַא ? שרַאמ ןרעווש ַא ןטלַאהסיוא
 שכעלטע רעגַאל ןופ ןלייטסיוא ןיקסווָאלאוואּפ ןסייהעג טָאה קאפווָאק

 ..ענָאלָאק רעד ךָאנ ןרישרַאמ ןלָאז עטנוזעג יד ןוא ,עכַאװש יד רַאפ רענעגעוו
 ,טכַאנייב ןָאט טכַארט ַא רימ ןלעװ ,רעטייוו ייז טימ ןָאט וצ סָאװ
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 -מורַא יד ...ןשטייד יד דצמ ףירגנָא-טפול ַא וצ ןעמוקעג זיא ןגרָאמ ףיוא

 יד טריקסַאמעד ןבָאה ,רעדיילק ןיא ןָאטעגנָא ,ןעיורפ עשידיי עדנעפיול
 ןעוועג ןענעז עטעדנואוורַאפ בור סָאד .ןענַאלּפָארע ןגיוצעגוצ ןוא עּפורג עצנַאג

 -עג זיא "רעטילימ ענדָאמ; סָאד .םיטילּפ יד וצ ןעמוקעג זיא קאפווָאק ,ןדיי
 -- יז רעטניה ןוא סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא םינקז עטלַא : ןעייר 2 ןיא ןענַאטש
 יד ּפָאק סנעמעוו רַאפ ,רידנַאמָאק רעטלַא רעד .רעדניק טימ עקינייא ,ןעיורפ

 םעד וצ טדערעג קיאור טָאה ,דלָאג ןיא 50,000 טגָאזעגוצ ןבָאה ןטסישַאפ

 "ילבַאב יד ןקעדרַאפ ןגייווצ טימ ףרַאד ןעמ יוװ ,ןזיוװַאב טָאה ןוא םענעי ןוא
 ,זנוא טימ ןביילב ןָאק ,רעוועג ןגָארט ליוװ ןוא ןָאק סע רעװ .ךעלדיילק עטלעמ

 ייז רךַאפ ןזָאלרעביא ןוא רעפרעד ןיא ןענעדרָאנײיא ןעמ טעװ עקירעביא יד

 א-פ"טנוװָא זיב רעפטנע רעייא טיג ןוא ערעטלע יד טימ ךיז טַארַאב ,זייּפש
 סקאפווָאק ןיא ןעמונעגניײרַא טָאה ןעמ סָאװ רעטאלאקס יד ךייש סָאװ

 ןעמוקַאב ייז ןבָאה תונויסנ עסיורג ךָאנ טשרע .20 ןעוועג זיא לָאצ רעייז זַא
 ןופ טייהרעמ יד .רענַאזיטרַאּפ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןוא רעוועג
 סקאפווָאק ןיא ב?.גרעב"ןטַאּפרַאק יד ןיא ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג זיא ייז
 ,ערעדנוזַאב יד טעדליבעג הליחתכל דַאירטָא סלַאטנעזָאר טָאה עיזיוויד
 ,עטָאר עטעביז

 עיזיוויד טקאפװַאק ןיא "עטָאר עט7 , עשידיי יד

 ,(לארשי ןיא טצעי) עיזיוויד סקאפווָאק ןופ "ןַארעטעוװ; ַא ,ןישטַאװ םייח

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןקאפווָאק ייב רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד זַא ,טלייצרעד
 עלַאנָאיצַאנ רעייז ץלָאטש טימ ןגָארטעג, ללכב ןבָאה ,ןטנעגעג עשיליוּפ ןופ
 רעד ןיא ןדיי (עשיסור) ערעדנַא יד ןופ דישרעטנוא םוצ -- ,"טעטיטנעדיא
 ןעװ ,1942 ,רעבמעצעד ןיא .ןגרָאברַאפ וצ ןעזעג סע ןבָאה סָאװ ,עיזיוויד
 וצ ןדיי יד טגעלעגרָאפ רע טָאה ,ןקאפווָאק ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ייז

 ןופ ךיז ןענרעל טלָאװעג ןבָאה ייז תויה רעבָא ,טייהנייא רעדנוזַאב ַא ןפַאש
 ַא ןדליבוצסיוא ,ףייר גונעג טליפעג טינ ךיז ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ עטינעג

 -נולײטּפָא יד רעביא טײרּפשעצ ךיז ייז ןבָאה -- ,טייהנייא שידיי עלעיצעּפס

 -רענַאזיטרַאּפ ןופ דָאירעּפ ַא ךָאנ טייהנייא עשידיי ַא ןפַאש וצ קידנעפָאה ,ןעג

 ,הרשבה
 קאפווָאק טָאה ,ןדיי רעטאלאקס יד ןעמוקעגוצ ןענעז סע ןעוו ,רעטעּפש

 ןוא ,טייהנייא עשידיי רעדנוזַאב ַא ןרעוװ ןפַאשעג לָאז סע זַא ,ןעוועג םיכסמ

 סָאד .עיזיוויד ןייז ןופ ןדיי עלַא ןרעוו טריפעגרעבירַא ןיהַא ןלָאז סע זַא

 טינ טָאה קאפווָאק .ןדיי ערעדנַא ןשיװצ הכובמ ַא ןפורעגסױרַא רעבָא טָאה

 ,ייז ףיֹוא טקירדעג
 ,עטַאר עט7 יד ןפַאש ןגעוו ןעוועג עידומ רע טָאה לעפַאב-גָאט ןייז ןיא
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 טנכייצרַאפ ףרַאד סע; ,ןדיי ןופ ןײטשַאב טעװ יז זַא ,טנָאמרעה טינ רעבָא

 טייהנייא-טכַאלש ַא זַא ,לַאפ ַא עיזיוויד רעד ןיא ןעוועג טינ זיא סע זַא ,ןרעוו
 זיא ,לעפַאב ןטיול .ןישטָאװ וצ טיג -- ,"עיצַאנ ןייא ןופ זיולב ןײטשַאב לָאז
 ןישטָאװ .ח ןוא טייהנייא רעד ןֹופ רידנַאמָאק ןרָאװעג יטאברעשטש לאוי

 ןרָאװעג טלייטעצ זיא ,ןַאמ 90 ןופ לָאצ רעד ןיא ,טייהנייא יד .?קורטילָאּפ;
 ,(עשירג) לַאטנעזָאר דג ןוא קישטייכ עיסוז טימ שארב ןדַאירטָא 2 ןיא

 רעײנ רעד ןשטנואוועג ןעמ טָאה עיזיוויד רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ
 ,ןטַאנַארג ןוא עיצינומא ,רעוועג ןעקנָאשעג ריא טָאה ןעמ ןוא החלצה "עטָאר;

 "יביוה ןוא סרעפרַאװנליױק עטכייל ךיֹוא ןבעג וצ טרעכיזרַאפ טָאה קאפווָאק
 עדער ַא ןטלַאהעג טָאה ןישטָאװ ,דַארַאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא סע .סרעצ
 "עג ןרעדנַא ןשיווצ ןוא (ןענַאטשרַאפ טינ ןעמ טָאה שיסוה לייוו) שידיי ןיא

 םיא רימָאל ,קלָאפ עשידיי טקיעיּפרַאפ סָאד ָאד ןטערטרַאפ רימק :טגָאז
 ָאד ןייז רעזנוא ןופ טקַאפ רעד .ןעמעשרַאפ טינ ןוא דובכ טימ ןטערטרַאפ

 טּפעלשעג ןענעז ןדיי עלַא טינ זַא ,זייװַאב סלַא ןעניד טעװ ,עיזיוויד רעד ןיא
 ערעייז ןעמוקַאב ןשטנעמ יד ןבָאה עדער רעד ךָאנ "!חבטל ןאצכ ןרָאװעג
 "-יטרַאּפ ןייז וצ ןרָאװעג טנרעלעג ענעמוקעג"יינ עלַא ןענעז רעטעּפש .ןסקיב

 רעד ןופ גנוגרָאזרַאפ יד ןעמונעגרעביא טָאה רעדעפשיפ לאומש .רענַאז
 ?ףטָארק

 ;ןפמַאק עקידרעטייוו יד ןיא ןטסולרַאפ ןטילעג טָאה עטָאר עטעביז יד
 -עג ןענעז רעטַאלאקס עכעלטע ןוא עמיפ "סריונ, יד ,קישטייכ ,יטאברעשטש

 טריזיטַאמילקַא זייווכעלסיב רעבָא ךיז טָאה עטָאר יד ,טעדנואוורַאפ ןרָאװ
 ןיא טמַא ןייז ןזָאלרַאפ טָאה קאפווָאק ,ףמַאק ןיא ןייטש וצ יוװ טסואוועג ןוא
 זיא ןישטָאװ ,ןטָארטרַאֿפ םיא טָאה אראגישרעוו ןוא ,19423 רעבמעצעד
 255,1944 רעבָאטקָא זיב עיזיוויד רעד ןיא ןבילברַאפ

 ,ןיטַאילעד ייב גנולנגירמורַא רעשטייד רעד ןופ ךיז ןסײרסױרַא ןכָאנ
 ,ןטסולרַאפ עקרַאטש ןטילעג עטָאר יד טָאה טורּפ ןפיוא

 ךיוא טלייצרעד ןיטאילעד ייב ןטסולרַאפ עשידיי עסיורג יד ןגעוו
 ,רעטָאפ ןייז טימ טזָאלעגרעביא ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ??לעגערב םייח
 רע טָאה ץערָאק ןופ ןפיולטנַא ןכָאנ ."ןעדוי עכעלצונ; סלַא ץערָאק ןיא
 ןפָארטעג טָאה רע ואוו ,עיזיוויד סקאפווָאק ןופ דַאירטָא ןַא וצ טכיירגרעד
 ןבָאה ייז ,דארלימ השמ ןוא רוחיש לטָאמ ,רעצערָאק רעטנורעד ,ןדיי ליפ
 -עגניה ןוא אקציליב ףרָאד ןיא טסעצסעקישטשמָארגָאּפ םעד טנערברַאפ
 וצ ןרישרַאמ טכַאנײב ןוא ןעור ייז ןגעלפ גָאטיײב .םיחצור ליפ טעטכיר
 טימ ןפמַאק קידנריפ ןוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס קידנריפסיוא ,ברעמ-םורד
 יד ןשיווצ ןייז וצ ץלָאטש ןעוועג ןענייז ןדיי יד .רעניַארקוא ןוא ןשטייד
 ,רעפמעק

 ַא ןיא רעפרַאװנלױק ןייז ייב ןלַאפעג דארלימ זיא 1943 טסברַאה ןיא
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 -רַאפ ןרָאװעג ןשטייד יד ןַאד ןענייז ןטכַאלש יד ןיא ,לָאּפַאנרַאט : ייב דלַאװ

 .רענעסיב
 -רעבירַא םייב ןיטַאילעד ןיא טַאהעג ןעמ טָאה ןטסולרַאפ עסיורג

 .סנ יּפ לע טעװעטַארעג ךיז טָאה לעגערב ,טורּפ ךייט םעד ןעמיווש

 עיזיוויד סקאפווָאק ןיא ץערָאק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 -טנַא ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה עיזיוויד-רענַאזיטרַאּפ סקאפווָאק ןיא
 זַא ??,תונורכז .ענייז ןיא טלייצרעד לעגערב בד .ץערָאק ןופ ןדיי ענעפָאל

 ,דלַאװ ןיא ןעגנורעדנַאװ ערעייז תעב ןרָאװעג ןפלָאהעג ליפ ןענייז יז

 -קוא יד ךרוד טייהרעדנימ עטגלָאפרַאפ סלַא ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ ךרוד
 ןעװעטַאר ךיז ןפלָאהעג ייז ןוא ןדיי יד טליפעגטימ ,ןילָאװ ףיוא רעניאר
 ,ןשטייד ןופ ייס ,רעניַארקוא יד ןופ ייס

 .יקסנישטוק קַאילָאּפ רעד זייּפש טימ ןפלָאהעג ייז טָאה רעטשרע רעד
 -ָאבויל ןיא רעצערָאק ענעּפָאלטנַא 20 ןענופעג ייז ןבָאה ,הצע ןייז קנַאד ַא
 ,ןעיורפ ןוא רענעמ עּפורג ַא ךָאנ ןפָארטעג ייז ןבָאה לָאמ ןטייווצ ַא ,עקרימ
 ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו .ןכָאװ 4 טכַארברַאפ טָאה לעגערב עכלעוו טימ
 -סיוא טָאה ײצילָאּפ רעניַארקוא ואוו ,עקרימָאבויל ןופ ענעפָאלטנַא ןיהַא
 יז טגלָאפ ײצילָאּפ זַא ,טנרָאװעג ייז ןקַאילָאּפ יד ןבָאה ,ןדיי יד טעדרָאמעג

 -רעטנוא .רעטייוו ןפָאלעג ןדיי יד ןענייז רעטעװ ןקידנגער ַא ןיא .ךָאנ

 רעבָאב ןיא .ץשילעס ןוא ץערָאק ןופ ןדיי ןפָארטעגנָא יז ןבָאה סנגעוו

 ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ךעלטעטש רעיסעלָאּפ ןופ ןדיי ליפ ןפָארטעג ייז ןבָאה

 .ןקיטכענרעביא ןזָאל וצ טַאהעג ארומ רעבָא ,ןעמונעגפיוא טוג ייז
 -נעסעי יד בילוצ .דלַאװ ןיא טצעזַאב ךיז ענעּפָאלטנַא יד ןבָאה ךעלדנע

 ןשיוװצ ןענייז ,טלעק רעקידרעטניוװ ,רעקידרעטעּפש רעד ןוא סנגער עקיד

 ךָאד ןגילפ יװ ןלַאפעג ןענייז ןשטנעמ ןוא ,ןטיײהקנַארק ןכָארבעגסיױא ייז

 -יטרַאּפ ןכוז וצ טצעזעגרָאפ רעטייוו ןוא טומ םעד ןרָאלרַאפ טינ ןעמ טָאה

 "נַאמָאק רעד .ףרָאד ןשילױּפ ַא ןיא ןענופעג ייז ןעמ טָאה ךעלדנע .רענַאז
 -סיוא ןבילוצ ,עקירעביא יד .ןדיי עטלייצעג רָאנ ןעמונעגנָא רעבָא טָאה ריד

 ,דלַאװ ןיא ןייגקירוצ טפרַאדעג ןבָאה ,רעוועג ןלעפ

 טימ טליּפעגנָא ןעמעלַא רעבָא טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו העידי יד
 עצרוק ַא ןעייר ערעייז ןיא ןעמָארטש ןעמונעג טָאה טנגוי יד ,ןוחטב
 סעװַאלבָא עשטייד יד .ןלַאפעג עכעלטנעגוי לָאצ ַא ןענייז םעדכָאנ טייצ

 .רעטייוו ןפיול וצ ןדיי יד ןעגנואווצעג ןבָאה רעפרעד עשיליוּפ יד ףיוא

 "עג ןדיי יד ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב עכעלגערטרעדמוא עכלעזַא ןיא

 -ױּפ רעד ןיא זַא ןעגנַאגרעד ןענייז ייז ןעוו ,1943 ץרעמ זיב טרעטַאמ

 "ווָאק ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיסור ךיז ןעניפעג עקנילושטאמ עינָאלַאק רעשיל
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 ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי עלַא .עיזיוויד סקַאפ
 ןייז טימ טנגעזעג ךיז טָאה לעגערב רערעטלע רעד ואוו ,עקנילושטאמ ןייק
 -עגניירַא ןעמ טָאה רענַאזיטרַאּפ ןיא .ןַאיטרַאּפ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןוז
 ,רָאי 40 זיב רעטלע ןיא רָאנ ןעמונ

 יו ,רעדלעפ עטרעבָארעד יד ףיוא טעברַאעג ןבָאה ןדיי ערעטלע יד
 ךיז ןבָאה םיארונ םימי יד ףיוא .ןדימש ןוא רעטסוש ,רעדיינש סלַא ךיוא
 וצ רעטרעוו ןייק ָאטשינ; .ןעיורפ ןוא רענעמ םינינמ יירד טלמַאזעגפיונוצ
 ַא רָאג ןעמוקַאב טָאה "ףקות הנתנוק הליפת יד .בוט-םוי םעד ןרעדליש

 םעד ןשטנואוועג רענייא טָאה ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ .גנוטיידַאב עסיורג
 לרוג רעד סָאװ ,ןדיי לפייה עניילק סָאד ,רימ --- ןרעוו טזיילעגסיוא ןרעדנַא

 "...זדנוא וצ רעטיב ױזַא ןעוועג
 ןשטייד יד ,דלַאװ ןיא ןעוועג ןעמ זיא 1944-1943 רעטניוו םעד ךיוא

 עשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ תויפונכ יד בילוצ .ןעיצקירוצ ךיז ןעמונעג ןבָאה
 ןדיי יד ןוא ,דלַאװ ןיא ןביילב וצ דחּפ ַא ןעוועג ןַאד זיא .,רעניַארקוא
 ייז ןבָאה 1944 רַאונַאי ןט4 םעד .רענַאזיטרַאּפ יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז
 ךיוא רעטנורעד ,רעריּפשסיוא עשיסור עפורג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךעלדנע
 ךיז קידנפערט .ןדיי ךָאנ ןעניפעג וצ טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ןיא ןרעדנַאװ עטעװעטַארעג יד ןופ זַא ,ןענופעגסיוא ייז ןבָאה ,רעצעראק טימ
 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טײלסדנַאל ערעייז ןופ 75 ַא רעדלעוו יד

 ,ןקאפוואק וצ טכיירגרעד טָאה סָאװ ,ץערָאק ןופ רעניילק קחצי ךיוא
 רַאפ ָאטעג רעצערָאק ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ריפ ךָאנ ןוא רע זַא ??,טלייצרעד
 רעכלעוו ,יקסמילעז קישזאק טניירפ ןשיליוּפ רעייז וצ הטיחש רעטס רעד
 לטעטש סָאד זַא העידי יד טכַארבעג ןוא ץערָאק טכוזַאב ןגרָאמ ףיוא טָאה
 ,ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענייז ןדיי עטּפַאכעג יד ןוא טנערבעגּפָא טָאה

 טעדרָאמרעד זיא רע ,ןדיי ךָאנ טעװעטַארעג רעטעּפש טָאה יקסמילעז
 ,ןדיי ןענופעג םיא ייב ןבָאה סָאװ ,ןשטייד ךרוד החּפשמ ןייז טימ ןרָאװעג

 וצ רעניילק טיג -- ,"ןעוועג טינ ןענייז ,יקסמילעז יווװ ,ליפ ןייק;
 יד ןעמונעגנָא טינ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,רעוועג ןופ ןלעפסיוא ןבילוצ
 "עג ,רעגנוה ןטילעג -- תויח-דלעפ יװ ,דלַאװ ןיא ןבילבעג ןענייז ייז ,ןדיי

 -עּפש .םערָא ןעוועג ןיילַא ןענייז סָאװ ,םירעיוּפ ייב טכַאניב טיורב טלטעב
 "עג זיא עדייז סרעניילק .רעביפ טימ ןטיײהקנַארק ןעמוקעג ןענייז רעט
 וצ ןירַא ףוס לכ ףוס ןענייז לקנָא ןוא רעטָאפ ןייז .רעגנוה ןופ ןברָאטש
 רעד .רעריפנָא-שזַאטָאבַאס ַא ןעוװעג ןיא רעטָאפ רעד .,רענַאזיטרַאּפ ידו
 ןענייז'ס ואוו ןטכַאלש-ןטַאּפרַאק ןיא ןלַאפעג זיא ,רעניילק לטָאמ ,לקנָא
 ענייז ןוא רעטָאפ סרעניילק .רענַאזיטרַאּפ עשידיי טייהרעמ יד ןלַאפעג ללכב

 ץיצינומַא ןוא ןשטייד טימ גוצ ַא ןסיירפיוא םייב ןלַאפעג ןענייז םירבח
 ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנײרַא ןרַאפ געט ייווצ ,קסניּפ ןבעל

 55,ץערָאק ןייק קירוצ



 ןענעגענַאב עיצילַאנ-חרזמ ןיא רעלדנעטשרעדיוו עשידיי
 עיזיוויד סקאפווָאק ןופ ןלײטּפָא טימ ךיז

 יד ייב לַאפכרוד ןייז ןוא עיצילַאג -חרזמ ןיא עיזיוויד סקאפוואק ןגעוו
 ,ץייו ימא ַאלסינַאטס ןופ רעניואוונייא רעד ךיוא טלייצרעד ,ןטַאּפרַאק
 "רענַאזיטרַאּפ ןייק ללכב ןעוועג טינ זיא עיצילַאג-חרזמ ןיא זַא ןָא טזייוו סָאװ
 יד ןופ גנואיצַאב רעשיסוריטנַא ןוא רעכעלטנייפ רעד בילוצ -- ,גנוגעוַאב
 דצמ עציטש ןָא ןוא ,ןעמַאװצ םיבשות עשיליוּפ ןוא רעניארקוא עקיטרָאד
 -יטרַאּפ ערעדנוזַאב עטלײטענּפָא ןַא ךיז טָאה ,רעניואוונייא עקיטרָא יד
 6/,ףיציזָאּפ ךיא ןטלַאהניא טנעקעג טשינ גנולײטּפָא-רענַאז

 ןיא ןטוג םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה עגַאל יד זַא ,רעטייוו טלייצרעד ץייוו
 לַארענעג ,ןילָאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק רעד ןעוו ,1942 ינוי
 -ילַאג חרזמ ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ טקישעג טָאה (קַאפווָאק) ווָאקאפלָאק
 עשירעטילימ ןלַאפַאב ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ יד .גרעב-ןטַאּפרַאק יד וצ ,עיצ
 ןייז ןעמונעגוצ ,אנוש םעד ןקיליטרַאפ ,סעיצנַאטס:ייצילָאּפ ןוא ןרענַאל
 ןפָארטעגנָא ייז ןבָאה אפוג גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןיא רעבָא .המודכו רעוועג
 -גייא-גרַאב עשיניַארקוא) "ןלוצוהש עקיטרָא יד ןופ טפַאשרענגעק רעד ףיוא

 ,ןשטייד יד וצ ןטָארַאפ ייז ןבָאה סָאװ ,(רעניואוו
 ןוא ןטסולרַאפ עסיורג ןטילעג ןַאד ןכָאה רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד

 ןעגנַאגעג זיא קירוצ געוו רעד .ןילָאװ ןייק ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה
 ןענייו סָאװ ,ןדיי ןסָאלשעגנָא ייז וצ ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ,רעדלעוװ ךרוד

 "נָא רָאנ רעבָא ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ יד .סָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןיהַא רעירפ

 ירעוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטנוזעג ןוא עגנוי רָאנ ןעמענ

 ןקאפוָאק ייב װָאכעלַאב ןוא וַאלסינַאטס ןופ םיטילּפ

 ןעגנואימַאב רעייז ןיא טשיטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידייק

 "חרזמ ןיא ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עשידיי-טינ ,ערעסערג ןָא ךיז ןסילשוצנָא

 וצ טמָארטשעג קירפייא ןַאד ןבָאה --- םיובנענעט .י .רד טביירש --- עיצילַאג

 ןעמוקעג ןענעז ץַאלּפ-קעטשרַאפ ,רעגַאל ,טָאטש רעדעי ןופ ...רענעפ סקַאפוװָאק

 ."טייז ןייז ייב ןפמעק ןריטנולָאוװ
 ,ןקַאפוװָאק וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןשיווצ

 זיא סָאװ ,יקסווָאשרעג לאכימ ןופ עּפורג עניילק יד סיוא םיובנענעט טנכער

 -נעשא ןופ םידיחי ךיוא .ירטס ןופ טייוו טינ ,ווָאכעלָאב ןבעל קיטעט ןעוועג
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 עז) .עיזיוויד סקאפווָאק וצ טכיירגרעד ןבָאה ווושטשרָאב ןופ עּפורג ספרָאד

 א*?,(רעטייוו עּפורג רעד ןגעוו

 תוחוכ ענייז ןבָאה ,גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןופ טירטקירוצ סקאפווָאק ןתעב
 יד ןופ ךעלטשער ףיוא וואלסינאטס ןופ הביבס רעד ןיא ןסױטשעגנָא ךיז

 שארב ,"דלַאװ ןצרַאװש; ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל עשידיי
 ףליה עשיניצידעמ ןבעגעג רעטעּפש טָאה רעטצעל רעד .רעמיצ ר"ד טימ

 טָאה יז ןעוו ,עיזיוויד סקאפווָאק וצ ןענַאטשעגוצ זיא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד
 .רעדלעוו רעוואלסינאטס יד ןזָאלרַאפ

 .פ ךיוא טלייצרעד ,רעמיצ ר"ד ןוא וואלסינַאטס ןופ םיטילּפ יד ןגעוו
 -ַארעג רימ ןבָאה ,וואלסינַאטס רעטנוא ,דלַאװ ןצרַאװש ןיא; :ארָאגישרעװ

 ייז ןבָאה ,תויח עטצעהרַאפ יװ ..ָאטעג רעװַאלסינַאטס ןופ םיטילּפ טעוועט
 ןייז ןעמוקַאב טָאה רעמיצ .שינעטכידעג-דלַאװ רעד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז
 ;ןלױּפ ןיא טריציטקַארּפ ןוא טבעלעג גנַאל ,גַארּפ ןיא גנודליב עשיניצידעמ
 רעד ןיא ךעלצונ רעייז ןעוועג זיא רע ...רענַאזיטרַאּפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש
 לסיב ַא ןוא שיכעשט ,שילױּפ ,שטייד קידנעשרעהַאב ...לייט רערַאטינַאס
 רעטסרעטריצילּפמָאק רעד ןופ סרוק ןיא טריפעגניײרַא רימ רע טָאה ,שירַאגנוא
 ביז,"גירק ןרַאפ קיטילָאּפ רעשילױּפ

 עיזיוויד טקאפוָאק ןופ שרַאמ םנופ לכהידס

 יד ןופ ןפָאלטנַא רעקירָאי 18 סלַא זיא סָאװ שזאצרָאק לדנעמ
 ,ענֹװָאר ןיא רעטעּפש טבעלעג טָאה ,1929 ,רעבמעטּפעס ןיא ,ןשטייד
 ,קיטקַארּפ ליפ טימ, ןשטייד יד ןיהַא ןעמוקעג 1941 ינוי ןיא ןענייז סע זיב
 ,רעניַארקוא יד ןופ ףליה רעד . . . ןוא ןלױּפ ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ
 ,"ןשטייד יד יוװ ,רעגרע ליפ ןעוועג ןדיי יבגל ןענייז עכלעוו

 ןפָאלטנַא זיא ,"המקנ ךָאנ טכַאקעג טָאה טולב יד, ןעמעוו ייב, שזאצרָאק
 ךיז ןבָאה; סָאװ ,ןָאזרעּפ 40 ַא ןבילקעגעמַאזוצ ךיז ןבָאה סע ואוו ,דלַאװ ןיא
 ,"ץומש ןוא טלעק ,טיונ ןוא רעגנוהש ,"ןשטייד יד ןגעק ןפלָאהעג קיטייזגעק
 ןוא ימ סיורג טימ ייז טָאה 1942 רָאי ןיא ,10 זיולב ןענייז ןבילבעגרעביא
 -רענַאזיטרַאּפ ַא סקאפווָאק טימ ךיז ןקיניײארַאפ וצ ןבעגעגנייא ךיז תורצ
 ןעדרָא םעד ןעמוקַאב ןוא טנכייצעגסיוא ןרָאװעג ךיוא זיא שזאצראק .עּפורג
 ג"?,גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןַאמ 20 ךיוא ןוא "ןרעטש ןטיור, ןופ

 סקַאפװַאק ןופ עינַאּפמַאק עצנַאג יד טכַאמעגטימ טָאה סָאװ ,שזאצרָאק
 לטעטש סָאד ןעמונעגנייַא ןבָאה ייז יװ טלייצרעד ,עיזיוויד-רענַאזיטרַאּפ
 8 טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז יוװ ,טייל-.ס.ס 800 ןעגנַאפעג ןעמונעג ןוא ןילָאטס
 -ליוא יד וצ שרַאמ ןגעוו ךיוא יו ,שטיווָאנאראב ייב ןענַאלּפָארע עשטייד
 וצ עװקסָאמ ןופ לעפַאב ַא ןעמוקַאב; ןבָאה ייז ןעוו ,עיצילַאג ןופ ןבורג
 רעבָא ןעגנולעג זיא סָאד .שטיבָאהָארד ןוא וואלסירָאב ןופ "ןבורג יד ןטכינרַאפ
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 -עגמורַא ןַאד ייז ןבָאה סעיזיוויד עשטייד עקינייא ,ןטסולרַאפ עסיורג טימ

 גניר םעד ןסיירעצ וצ ןבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה זייװסעּפורג, .טלגניר
 ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא ןיילַא שזאצרָאק .יזדנוא םורַא

 רעמוז ןזיב ןבילבעג ןוא דנַאלסורסיײװ ףיוא ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ,
 טָאה רעטעּפש .עשרַאװ ףיוא ןייג וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןעוו ,,4

 רע טָאה גירק ןופ ףוס םעד ,לוש-ןרעציפָא ןַא ןיא טקישעג ןשזאצרָאק ןעמ
 טעדנואוורַאפ רעווש זיא ןוא ריציפָא-רעטנוא ןופ גנַאר ןיא טכַאמעגכרוד

 | .ןרָאװעג
 ןיא רעטייו .,עיזיויד-רענַאיטרַאּפ טקַאפװָאק ןיא ןדיי ןגעוו ךָאנ)

 | .(עיצילַאג-חרזמ ןגעװ יּפָאק

 רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ טייקשידלעה טביול קאפווָאק

 -יבַאק ןופ גנוציז ַא ףיוא ,טלייצרעד גירק ןכָאנ טָאה קאפווָאק רָאדיס
 -ַאקַא רעכעלטפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד ייב רוטלוק רעשידיי רַאפ טענ
 -ןטַאּפרַאק יד זיב לוויטוּפ ןופ שרַאמ ןייז ןגעוו ,(1946 ביֹוהנָא) עימעד
 "רַאפ ןייז ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןגעוו טדערעג ךיוא טָאה רע .גרעב

 ,יקסרובָאד דוד טסידַאר םעד .לָאבָאס בקעי רעריּפשסױא םעד :גנוקינייא
 "-טימ םעד ,יקסוװָאקאטרַאט דינָאעל רעצעזרעביא םעד ,ןַאמדיירפ םהרבא
 םעד ןוא קירדומ ףסוי גנוטײצ-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רעצעז ןוא רעטעברַא

 -ןילַאטס יד ןעמוקַאב רעטעּפש טָאה סָאװ ,רעדילג ליאכימ רָאטַארעּפָאדָאניק

 ."רעמענ-המקנ-סקלָאפ, דליב ןרַאפ עימערּפ
 טימ גנוקינייארַאפ ןוא שינעגעגַאב יד טנָאמרעד ךיוא טָאה קאפווָאק

 ןעײרפַאב סָאד ךיוא יוװ ,ןטַאּפרַאק יד ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי ַא

 5פ,טאלאקס ןיא רעגַאלדָאטעג ןופ ןדיי יד

 ןיא ךיוא ןוא גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ סווָארָאדָאיפ ןיא ןדיי ןגעוו

 .ןָאזדיװַאד טלייצרעד טָאה עיזיוויד סקַאפווװָאק

 יז יװ ,טלייצרעד אוועטשינארפ הניד טָאה גנוציז רעבלעזרעד ףיוא

 ןטס29 םעד ןבָאה סָאװ ,רעדרעמ יד ןופ טעװעטַארעג קילעפוצ ךיז טָאה

 .רַאי יבַאב ןיא הטיחש רעד וצ ןדיי רעוועיק יד ןבירטעג 1941 רעבמעטּפעס

 יבַאב ןיא דנַאטשרעדיװ ןופ רעמענלײטנָא ןעוועג ךיוא ןענייז דנזעװנָא

 -ַאלװ ןוא קינדוב דוד ,יקסוועיאלאלאט לָאטאנַא : רעגַאל רעוועצריס ןוא רַאי

 "רַא ןייז ןופ לייט ַא טנעיילעגכרוד טָאה יקצירישזימ .מ .ווָאדיװאד רימיד

 .יקסוועיאלאלאט קידָאד ןוא לָאטאנַא ,רענַאזיטרַאּפ-רעדירב יד ןגעוו טעב

 "פא םעד טיירגעג טָאה ןעמ יו ,טלייצרעד ןבָאה ווָאדיװאד ןוא קינדוב

 .רעלדנעטשפיוא יד ןופ גנוריפפיוא רעקיטומ רעד ןגעוו ןוא דנַאטש

 ןבָאה גנוקינייארַאפ ןייז ןופ תונחמ יד ןעוו זַא ,טלייצרעד טָאה קַאפווָאק

 "סייוו-חרזמ) ץישטלעיל ךעלטעטש יד ןיא ןענָאזינרַאג עשטייד יד טּפַאלקעצ
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 ןדיי ליפ טיירפַאב ייז ןבָאה ,(עניַארקוא-ברעמ) טאלאקס ןוא (דנַאלסור
 ןדיי ןעוועג ןענייז סָאד) ןדיי יד ןופ ליפ .ָאטעג ןיא טכַאמשעג ןבָאה סָאװ
 ןטָארטעגנײרַא ןענייז --- ןבעגעגוצ קַאפוװָאק טָאה --- (עיצילַאג ןוא ןילָאװ ןופ
 ,תונחמ-רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ןוא גנוקינײארַאפ"רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא

 טָאה ,גנוקינייארַאפ סקאפווָאק ןיא טעברַאעג ךיוא טָאה סָאװ ,ןָאזדיוואד
 "יטרַאּפ ערעדנַא ןיא ךיוא ןדיי ןופ לײטנָא ןגעוו ןטקַאפ ייר א טלייצרעד

 -ינייארַאפ סווָארָאדָאיפ ,נעג ןיא ןעוועג זיא ןילַא רע .ןעגנוקינײארַאפ-רענַאז
 ,ןיקסַאב עיש טנָאמרעד טָאה רע .ןקַאפווָאק וצ רעבירַא זיא רע רעדייא ,גנוק
 ןופ גנילביל רעד ןעוועג זיא סָאװ ,שטיווָאדיװאד עשימ םענעבילברַאפ םעד

 59,יקסווָאלװאפ עשָאי רידנַאמָאק-"דָאװזווק םעד ןוא ,הנחמ רעד
 ןוא םַאטשּפָא רעייז ןטלַאהַאב טפָא רעייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ-ןדיי

 -רעד סָאװ ארָאגישרעװ ,פ .בַאטש סקאפווָאק ןופ טּפיוהרעד ,טעטילַאנָאיצַאנ
 ןגעוו "ןסיוועג םענייר טימ ןשטנעמ, ךוב ןשיסור ,ןטנַאקַאב ןייז ןיא טלייצ
 ַא טנַאמרעד ,"ןטַאּפרַאק יד וצ לוויטופ, ןופ עיזיוויד סקאפווָאק ןופ שרַאמ

 טסואועג טינ טָאה רענייקק ."םכח רעד עקלָאקק רענַאזיטרַאּפ ןשידלעה
 -- ןרָאװעג ריואוועג ךיא ןיב ,טיוט ןייז ךָאנ טשרע .עיפַארגָאיב סעקלָאק

 ןעוועג זיא ..עקלָאק ,גנוי רעטסיירד רעד טָא זַא --- ,ַארָאגישרעװ טביירש
 ,"ךיי ַא

 ,יקסווָאקאטראט ַאשימ רעצעזרעביא םעד ףיוא טנָאמרעד ארָאגישרעװ

 רעטלַאהכוב םעד ,סעצווָארעדנַאב ןופ ןיטַאילעד ןרעטנוא ןלַאפעג זיא סָאװ
 ןיקשומערעשט אשימ רעריּפשסיױא-רעטייר ןופ רידנַאמָאק ,שטיוועקניל ַאשַאס

 | ןדיי ערעדנַא ןוא



 1943 רַאי סָאד

 טעטש עסיורג ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא ןדנַאטשפיוא

 ענליוו -- קָאטפילַאיב --- עשרַאװ

 ,טעטש עסיורג יד ןיא ןדנַאטשפיוא יד ןופ רָאי סָאד ןעוועג זיא 3
 -פיוא וצ ןעגנוטיירגוצ ןופ ךיוא יו ,ענליוו ןוא קָאטסילַאיב ,עשרַאװ --
 סָאװ ,םעד ץָארט .ןידנעב ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשרעדיױװ ןוא ןדנַאטש
 טינ זיא סע ןוא ןסָאלשעגּפָא שיטעמרעה ןעוועג ןענעז ןליוּפ ןיא סָאטעג יד
 -עג ךָאד זיא ,עיצַאקינומָאק ןייק ייז ןשיווצ ןלעטשוצנייא ןעוועג ךעלגעמ

 .טעטש עסיורג יירד עטנָאמרעד יד ןשיווצ העּפשה רעקיטייזנגעק ַא וצ ןעמוק

 רָאי ןיא ןכָארבעגסױא רעטשרע רעד זיא סָאװ, עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד
 יד רעביא םענרַאפ ןוא גנואווש ןייז טימ שממ טמערוט סָאװ ןוא ,232
 ץלָאטש ,טומ ןופ לַאװק ַא ןעוועג זיא ,טעטש ערעדנַא יד ןיא ןדנַאטשפיוא
 ןיא ןוא ענליוו ןיִא זיױלב טינ ןדנַאטשּפיוא יד רַאפ עיצַאריּפסניא ןוא
 יד ואו ,ןטקנוּפ יד ןיא --- ,ןליוּפ ץנַאג רעביא ללכב רָאנ ,קָאטסילַאיב

 "וצנָא ןזיװַאב טָאה דנַאטשפיואדָאטעג רעװעשרַאװ ןשיאָארעה ןגעוו העידי
 ,ןַאד ,1942 רָאי ןופ 1943 רָאי סָאד ךיז טדיישרעטנוא טכיזניה רעד ןיא .ןעמוק
 ןייק ענליוו ןופ ןעגנַאגעג דנַאטשרעדיװ וצ ףור רעד זיא ,טנָאזעג ןביוא יו
 ןזיװַאב ןבָאה סע ןיהואוו ןליוּפ ןיא טעטש ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב ,עשרַאוװ

 ןיא תוטיחש יד ןגעוו תועידי עדנערימרַאלַא יד טימ םיחילש יד ןעמוקנָא
 ףמַאק וצ ףור רעד זיא 1942 רָאי ןיא ,ללכנ "ןסערק, יד ףיוא ןוא ענליוו
 קָאטסילַאיב ,ענליוו וצ עשרַאװ ןופ : גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןעגנַאגעג
 טָאה עשרַאװ עכלעוו רַאפ ,ןלױּפ ץנַאג רעביא ןטקנוּפ ערענעלק לָאצ ַא ןוא
 ,ףמַאק רַאפ רעטסומ םעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,טעטסיילעג

 דנַאטשפיוא ןשידלעה ןגעוו העידי יד ןעמוקַאב עטשרע יד טָאה ענליוו
 ןבעגעגרעביא העידי עקיזָאד יד זיא ,1943 ,לירּפַא ןט30 םעד :עשרַאװ ןיא
 עיצנַאטסדָאידַאר רעשיליוּפ רעשידרערעטנוא רעד ךרוד ענליוו ןייק ןרָאװעג

 רעד ןשיווצ גנורעטסיײגַאב עסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןטרָאד טָאה ןוא "טיוושש
 ןבירשעגנָא קילג שריה טָאה ,העידי רעד ןופ העפשה רעד רעטנוא .א ,פ .פ

 סָאװ ?!געװ ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמנייק טינ גָאז; דיל טמירַאב ןייז

 ,ןעמ טָאה קָאטסילַאיב ןיא .רעפמעק עשידיי יד ןופ ןמיה רעד ןרָאװעג זיא

 ַא טַאהעג ןטרָאד טָאה ןעמ רעבָא ,דנַאטשפיוא ןגעוו טסואוועג טינ ,תמא

 ךיוא ,1943 ,רַאונַאי ןט22 --- ןט18 ןופ עשרַאװ ןיא טלָאװער ןגעוו העידי

 -םיוא רעװעשרַאװ ןגעוו תועידי ןעמוקַאב ןבָאה ןידנעב ןוא ווָאכַאטסנעשט

 .ןַאמלָאפ קרַאמ ,רעפמעק םענעּפָאלטנַא ןכרוד לייט םוצ --- ,דנַאטש

 -פיוא ןגעוו טסואוורעד ךיז ָאידַאר םעד קנַאד ַא ,ןעמ טָאה ןכײלגסָאד
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 דלַאװ רעשטיוװעשטירַאװס ןיא דַאירטָא "וָאלישָארָאװ ןשידיי ןיא דנַאטש

 "עג ןעמ טָאה ,דלַאװ ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא ױזַא ,ענליוו ןיא ייס .ןילָאװ ןיא
 "א רעד קנַאד ַא ןעגנורעייפ-יַאמ עט1 יד ףיוא שינעעשעג יד טרעייפ

 רעװעשרַאװ ןגעו ןעגנַאגרעד ןעמ זיא עסערּפ רעשיליוּפ רעשידרערעט
 רעדנעיירפרעד רעד ןופ זיא סרעדנוזַאב --- ,עיצילַאג ןיא ךיוא דנַאטשפיוא
 ןיא ךיוא רעבָא .דָארב ןיא עּפורג-רעפמעק יד ןרָאװעג טקיטומרעד סיינ
 -ץמוא ןוא העידי עדנגיטומרעד יד ןעגנַאגרעד זיא ןטקנוּפ ערענעלק ערעדנַא
 ,גנורעטסיײגַאב ןוא ץלָאטש ןופ לַאװק ַא ןעוועג םוט

 ,טָאה ,עשרַאװ ןיא ,ןדנַאטשפיוא יד ןופ ןטסערג ןופ גלָאפרעד ןסיורג םוצ
 ןרָאװעג טיירגעגוצ קיטלעפגרָאז זיא רע סָאװ ,סָאד ןפלָאהעגטימ ליפ רעכיז
 ןגירק וצ ןעגנולעג זייווכעלסיב זיא סע ןעוו ,טייצ רעגנַאל ַא ןופ ךשמ ןיא
 יד ןופ גנונפָאװַאב רעד רַאפ זיא ,עלַא רַאפ טינ ביוא ,עיצינומַא ןוא רעוועג

 ,ןטקנוּפ עקיטכיוו וצ ןעגנַאגוצ יד ןרינימ ךיוא יו ,רעפמעק עוויטקַא 0

 עטנּפָאװַאב ךיוא לייט םוצ ןוא עטעטַאטשעגסױא קירעהעג ןענעדרָאוצניײא
 יד ךָאנ ןכָאװ ליפ ףמַאק םעד טריפעג טָאהמ עכלעוו ןופ ,סרעקנוב

 יד ןופ ךשמ ןיא ףיולרַאפ ןדנצנעלג ןייז ןוא ןגלָאפרעד עדנעצנעלג עטשרע
 רעבירעד רשפא ןוא טייצ טרעדָאפעג ,רעכיז ,טָאה ץלַא סָאד ,ןכָאװ 2 עטשרע
 דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ןופ ןָאפ יד ןבייהפיוא ןעוועג ךעלגעמ טינ ךיוא זיא
 עשיכיסּפ יד ךיוא ןוא גנונפָאװַאב םומינימ טלעפעגסיוא טָאה סע ןעוו ,רעירפ
 ןיא דנַאטשפױא רעד .ףמַאק ןטנפָאװַאב ַא רַאפ ןסַאמ יד ןופ גנוטיירגוצ
 טסואועג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ןעוו ,ןַאד ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא עשרַאװ
 ןוא ןיעמַאלַא-לע ייב ײמרַא רעשטייד רעד ןופ תולּפמ עסיורג יד ןגעוו
 רעד ןופ ּפָארַאגרַאב םעד ןביױהעגנָא ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,דַארגנילַאטס ייב
 ןכעלדיײמרַאפמוא םעד ןגעוװ טגָאזעגנָא ןוא ײמרַא רערַאבגיזַאבמוא טשרמולכ
 ,רעכיז ,טָאה סָאד ךיוא .טנַאּפוקַא ןשירעדרעמ-קיטולב ןקידתוירזכַא ןופ ףוס
 רעשידיי רעטריזינַאגרָא טוג רעד טייקטסיירד ןוא טומ ליפ ןבעגעגוצ
 ,עשרַאװ ןופ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 דיישרעטנוא ןיא ןענייז ענליוו ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןדנַאטשפיוא יד
 ןוא עקרַאטש ןעוועג ןענייז סע ואוו טנגעג ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ,עשרַאװ ןופ
 יד ןיא ווָאקרַאמ לַארענעג ןופ -- ,"ןעגנוקינײארַאפ,-רענַאזיטרַאּפ עוװיטקַא
 ןעמָאנ ןפיוא עיזיוויד עשיסורסייוו יד ןוא ,ענליוו ןבעל רעדלעוװ רעשטַארַאנ
 ןבעל רעדלעוו יד ןיא ,יקסוואנילאק .ק ,דלעה ןלַאנָאיצַאנ ןשיסורסייוו ןופ

 -עג תוחוכ עלַא טימ טָאה ןעגנוקינייארַאפ יד ןופ בַאטש רעד .קָאטסילַאיב
 ןופ תוחוכ-ספמַאק עשידיי עלופטרעוו יד ךיז ֹוצ ןעגנערבוצרעבירַא טבערטש
 רעד ןוא עטסיירד ,ענעבעגרעביא סלַא ,טכַארטַאב ןבָאה ייז עכלעוו ,סָאטעג יד
 ,ןסורסייוו יד ןופ דיישרעטנוא ןיא --- ,רעפמעקטימ עלַאיָאל סיואכרוד ,רקיע
 ַא תעב וליפַא רעדָא ,הלּפמ ַא תעב ןגעלפ סָאװ ,רעניווטיל יצ ,רעניַארקוא
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 וליפא רעדָא ןפיולעצ ךיז ןטלעז טינ ,ןשטייד יד דצמ *עװַאלבָאק עסיורג

 | | ,ןטָאררַאפ
 ,דלַאװ ןיא ןדיי יד ךיז ןעיצרעבירַא ןעגנואימַאב עקידרדסכ עקיזָאד יד

 יד ןופ ןעייר יד ןיא סעיטוקסיד עכעלרעהפיואמוא ןפורעגסיורַא ןבָאה

 ,ןבָאה סָאװ ,תועד יקולח ךיוא טכַארבעג ןטלעז טינ ןֹוא רעפמעק עשידיי
 ,ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןוא ףמַאק ןגעוװ קנַאדעג םעד ןפלָאהעגטימ טינ ,רעכיז

 ןתעב ,ךיז ןסיירוצכרוד קָאטסילַאיב ןיא רעפמעק יד ןופ וואורּפ רעד
 ןיא רענַאזטרַאּפ יד וצ ,1943 טסוגיױא ןטימ ןיא דנַאטשפיוא ןופ ביײהנָא
 ןיא ןעטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,דנַאטשפױא רעד .ןעגנולעג טינ זיא --- ,דלַאװ
 -ַאמ עסיורג ןוא ןטסולרַאפ עקיטנָאק טפַאשרַאפ טָאה ,שדוח ַא ןופ ךשמ

 -עג ףוס םוצ זיא רעפמעק עטלייצעג זיולב .אנוש םעד סנדָאש עלעירעט
 ןשידיי םעד ןיא ןטרָאד ךיז ןסילשנָא ןוא דלַאװ ןיא ךיז ןסײרסױרַא ןעגנול

 "מעק ענעגנַאפעג .גנוקינייארַאפ-יקסוװאנילאק רעד ןופ "סיוארָאפ , דַאירטָא
 ןענָאגַאװ-סגנוריטרָאּפעד יד ןיא ךיוא ףמַאק םעד טצעזעגרָאפ ןבָאה רעפ
 ,לגנַארעג ןטלפייווצרַאפ םוצ ערעדנַא ןסירעגטימ ךיוא ,סיוא טזייוו ,ןבָאה ןוא

 ןענעכייצרַאפ טנעקעג דלַאװ ןיא ךיז ןסײרטױרַא וואורּפ רעד טָאה ןגעקַאד

 רעד זיא ןטרָאד ךיא ,תמא , ע נ ל י וו ןיא גלָאפרעד ןרעסערג ליפ ַא
 ןט1 ןופ דנַאטשפיוא םוצ ןסַאמ יד ךיז טימ ןסיירוצטימ ןעגנולעג טינ .ָאפ.פ

 םדוק טָאה דנַאטשפיוא רעקיגָאט-ןייא,רעקיזָאד רעד רעבָא ,1943 רעבמעטּפעס
 ןגעלפ ןדיי יד ןיהואוו ,רַאנַאפ ןייק טָאטשנַא ,זַא ,םעד וצ טכַארבעג לכ
 טריטרָאּפעד ןדיי יד ןענייז ,גנוטכַאלשסיוא וצ ןרעוו טריפעגסיורַא קידנעטש

 .שטייד םעד טבעלעגרעביא טָאה ייז ןופ לייט ַא ואוו ,עינָאטסע ןייק ןרָאװעג

 ,אגוש ןגעק סױרַא טנַאה ןיא רעוועג טימ ןענייז סָאװ ,רעפמעק יד ךייש סָאװ
 ןיא טשרעוצ ,רעוועג טימ ןּפורג ערעייז עקינייא ןריפסורַא ןזיװַאב ייז ןבָאה

 טינ ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא רעטעּפש ןוא ,רעדלעוו רעשטאראנ יד

 עטכַארבעגרעבירַא ןוא ענעמוקעגוצ ךָאנ טימ ,ןבָאה ייז ואוו ,ענליוו ןופ טייוו

 רעד ןוא ,ןדַאירטָא 4 עטנָאמרעד יד ןפַאשעג ךיוא ,ענליוו ןופ רעפמעק

 -עג יװ ,1944 ילוי ןיא ןענייז סָאװ ,גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעשיווטיל

 טימ ןוא ?גנוקינייארַאפק רעשיווטיל רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןײרַא ,טגָאז

 .עטיל ןופ טָאטש-טּפיוה רעטיײרפַאב רעד ןיא ,ײמרַא רערעלוגער רעד

 ענעמוקעג דנַאטשוצ טינ ,עטנַאמרעד יד ךיוא ןרעהעג 1942 רָאי םוצ

 עשרַאװ ןיא ָאטעג סָאד יוװ טקנוּפ ,ןידנעב ןוא ווָאכַאטסנעשט ןיא ןדנַאטשפיױא

 "דנַאלרעטניה ןייק טַאהעג טינ טעטש עדייב יד ןיא סָאטעג יד ךיוא ןבָאה

 ,לייט םוצ ןוא ענליוו ןיא ןעוועג זיא סָאד יו .,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ טימ

 .(ואוושרעדנַא ןטקנוּפ ערענעלק ליפ ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא

 ,טעטש עדייב יד םורַא טרירעּפָא טָאה סָאװ ,"אוואיארק אימרא, יד

 -פיוא יד .ןדיי יד ןפלעה ןגעוו טרעלקעג טינ טָאה ,שיטימעסיטנַא ןעוועג זיא
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 ןלעפסיוא ןבילוצ ,דנַאטשוצ ןעמוקעג טינ ןענייז טעטש עדייב ןיא ןדנַאטש

 ,הריסמ בילוצ ךיוא ,לייט םוצ ןוא רעוועג ןופ

 .סָאטעג יד ןופ עיצַאדיוװקיל ןופ רָאי סָאד ןעוועג ,עודיכ ,זיא 23

 "ןעלדיזסיוא, ןופ ןימרעט םעד טלעטשעג הליחתכל ךיז טָאה רעלמיה ךירנייה
 "נָאק ןוא ,1942 רעבמעצעד ןט21 ןזיב "טנעמענרעוװָאג לַארענעג, ןופ ןדיי יד

 ,ןילבול ,עשרַאװ :"ןרעגַאל-למַאז, 5 ןיא עקיאעפ-סטעברַא יד ןרירטנעצ
 טרפב ,ןעגנוּפעלשרַאפ ענעמוקעגרָאפ יד .עקָארק ןוא ווָאכָאטסנעשט ,םָאדַאר

 ,סיזירקידַארגנילַאטס םעד בילוצ ,ערעפש-טרָאּפסנַארט ַא ןוא ,עשרַאװ ןיא
 ,1943 רַאונַאי גנַאפנָא ןַאלּפ ןייז וצ ךיז ןרעקקירוצ ןגיווװַאב םיא ןבָאה
 ,םוירעטסינימ-סרעקרַאפ-סכייר ןופ טרעדָאפעג רעלמיה טָאה רַאונַאי ןט20 םעה

 סע טָאה רעלמיה .ןדיי יד ןופ טרָאּפסנַארט ןרַאפ ןגוצ רעמ םיא ןפַאש וצ
 יד יו) ?סעדנַאב ןופ רַאפעג; רעדנעריטסיזקע רעד טימ ךיוא טריוװיטָאמ
 ךיז ןסילש סע עכלעוו וצ ,(רענַאזיטרַאּפ טנכיײצַאב ךילנייוועג ןבָאה סיצַאנ

 | :,ןדיי ןָא
 ןיא ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1943 שטרַאמ שדוח ןיא

 ןיא .רעגַאל ווָאשַאלּפ ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז ןדיי בור'ס ןוא עקָארק
 ,עיצילַאג-חרזמ ןופ ןוילת רעד ,ןַאמצַאק טָאה ינוי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 טקידיילעגסיוא ןענעז טסוגיוא ןיא .גרעבמעל ןיא ָאטעג עסיורג סָאד טרידיווקיל
 טסוגױא ןופ טפלעה רעט2 ןיא ,ץעיװָאנסָאס ןוא ןידנעב ןיא סָאטעג יד ןרָאװעג
 ,ענליוו ףיוא רעבמעטּפעס ןיא ןוא ,קָאטסילַאיב ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא
 ןיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל יד ןעמוקעגרָאפ רעבמעטּפעס ןיא זיא ןליֹוּפ ץוחמ
 .עגיר ןיא -- רעבמעווָאנ ןיא ,קסנימ

 ןוא קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא ןדנַאטשפיוא טימ טרעפטנעעג ןבָאה ןדיי יד
 ןענעז ןדנַאטשפיױא עטנַאלּפעג יד ואוו ,ןידנעב ןֹוא ווָאכָאטסנעשט ןיא .ענליוו
 ,דנַאטשרעדיװ רעטנּפָאװַאב ַא ןעוועג רעבָא זיא ,דנַאטשוצ ןעמוקעג טינ

 ךמס ןפיוא ,טָאה ןוא עשרַאװ טכוזַאב רעלמיה טָאה 1943 רַאונַאי ןטפ םעד
 ,1942 רעבמעצעד ףוס ןזיב ָאטעג סָאד ןזעלפיוא ןגעוו לעּפַאב סרעלטיה ןופ
 טימ ןענעז ןשטייד יד ןעוו א:,1943 רַאורבעפ ןט15 ןזיב ןימרעס םעד טגעלעגּפָא
 ןעמוקעג ,עודיכ ,זיא ,לעפַאב םעד ןריפסיוא ןטָארטעגוצ רעטעּפש םישדח 2
 ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ דנַאטשפיוא ןלופמור םוצ



 ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד

 רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עשרַאװ ןופ ָאטעג ןיא דנַאטשפיױא רעד

 -סיוא זיא ,םוטנדיי ןשילוּפ ןופ ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ
 ערענעלק ליפ ךָאנ טייצ עגנַאל ַא טסייה סָאד ,1942 לירּפַא ןט19 םעד ןכָארבעג
 ,רקיע רעד ,1942 ילוי טייז ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנַאטשפיױא עשידיי
 ײמרַא עשטייד יד ןיהואו ,ןלױּפ ןופ (ןטיבעג"דנַאר) "ןסערק, יד ףיוא
 "ןטַאר ןפיוא לַאפנָא ריא ךָאנ ,1941 ינוי ןטס22 םעד ןעגנורדעגניײרַא זיא
 "עג, ןופ טײקנסָאלשענּפָא רעד בילוצ סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .דנַאברַאפ
 טרעדילגעגנייא ,עודיכ ןענייז סָאװ ,"ןסערקל יד ןופ "טנעמנרעוואג-לַארענ
 -עגנָא טינ עשרַאװ ןיא ןעמ טָאה ,1929 ףוס דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןרָאװעג

 ."ןסערק; יד ףיוא ןדיי ןופ דנַאטשרעדיװ טעד ןגעוװ וליפַא ןסיוו וצ ןבייה

 -פיוא ןשידיי ַא ןגעוו ןעגנַאלק ןעוועג ןענייז ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 ,רערעל ַא ךרוד טריפעגנָא (קָאדערַאוַאנ) קעדורגָאװָאנ ןטייוו ןיא דנַאטש

 -סעינ ןדנגיל טנעָאנ ןטימ ןרָאװעג טשימרַאפ ,סיוא טזייוו ,זיא קעדזרגַאװַאנ

 ןשידיי ַא ֹוצ ןעמוקעג ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,עקַאט זיא סע ואוו ,שזיוו

 זיא ,טפַאשדוװעיָאװ רעד ןופ טָאטשי-טּפױה יד ,קעדורגאוואנ ,דנַאטשפיוא

 םעד טנַאקַאב רעמ ליפ ךיוא ןוא טָאטש ערעסערג ליפ ַא ןעוועג רעבָא

 "נואוו ןייק טינ רעבירעד זיא סע .שזיווסעינ עניילק סָאד יװ .םלוע ןטיירב

 רעד ןיא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןרָאװעג טריסאלפ זיא דנַאטשפיוא רעד סָאװ ,רעד

 "נָא רעבָא ןבָאה דנַאטשפיױא ןגעוו תועידי יד ,טָאטש רעקסדווועיאוו רעסיורג

 טנגוי יד ןגױאװַאב ,רעכיז ,ןבָאה ןוא ץלָאטש טימ רעצרעה ליפ טליפעג

 סָאד ואוו ןלױּפ ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו ןטכַארט וצ

 טנויױט 600 רעכעה ןופ לָאצ עטסערג יד טלייצעג גנַאפנָא ןיא טָאה ָאטעג

 "פיונוצ קידתוירזכַא ליפ רעייז רעטנורעד ,ןדיי עטקינייּפעג ,עטרַאּפשרַאפ

 ָאטעג םעגיא טרירטנעצנָאק ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ ןבירטעג

 ,גנוטכינרַאפ ןוא םוקמוא רַאפ

 "עטניא רעדנריפנָא רעד ןשיוװצ ,רקיע רעד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -פיואמוא-טעטש ערעדנַא ליפ ןיא יװ טקנוּפ-ןעגנַאגעגנָא ןענייז ,ץנעגיל

 ,סיוא טזייװ ,טייהרעמ יד .ןפמעק-טינ יצדָאי ןגעוו סעיסוקסיד עכעלרעה

 סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ןופ רעגנעהנָא יד טַאהעג הליחתכל ןבָאה

 םימ ןוא טנַאּפוקַא ןעמַאזיױרג םוצ טיײקמַאזכרָאהעג טימ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 ןקירעהעג ַא יב ןעמ טעװ ,ןלעפַאב טפָא עשירעדרעמ ענייז וצ ךיז ןסַאּפוצ

 זיא סע יװ ןענָאק ,ףליה-טסבלעז ןֹוא גנוריזינַאגרָאטסבלעז ,רעיודסיוא

 ."שטיידג םעד ןבעלרעביא ךיוא ןוא טיצ ערעוװש יד ןעמוקרעביא

 ,רקיע רעד ,ןעוועג ןענייז דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ןוויטקַא ןופ רעגנעהנָא יד

232 



3 

 זיא סָאװ ,טנגוי-רעטעברַא רעשיטסינויצ ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןשיווצ

 ,טנַאּפוקָא םוצ יורטוצמוא טימ לופ ןעוועג

 עיצַאינַאנרַא-ספמַאק עשיריי יד

 ןייק ןעוו ,1941 רָאי ןופ ףוס םוצ ךָאנ ךיז טיצַאב טנַאּפוקַא ןשירעדרעמ
 "רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןעמוקעגנָא ןענייז עשרַאװ
 תוטיחש עשטייד יד ןגעוו העידי רעקירעיורט רעד טימ ,ענליוו ןופ גנוגעװַאב
 ןַאד זיא סָאװ גנוטַארַאב עסיורג יד טָאה ,ןביוא טגָאזעג יװ ,ראנָאפ ףיוא
 ןיק טקנעשעג טינ ,ןטכירַאב יד ןרעהסיוא ידכ ןרָאװעג ןפורעגפיונעצ
 זַא ןטלַאהעג ןוא ענליוו ןופ תועידי יד טײקמַאזקרעמפיוא עקירעהעג
 טינ סעכלעזַא ןעק ללכב ?טנעמנרעװָאגילַארענעג, ןיא ןוא עשרַאװ ןיא

 .ןעשעג
 טינ רעבָא ןבָאה גנוטַארַאב רעד ףיוא "ץולחהק ןופ רעייטשרָאפ יד

 ןופ ללכב ןבָאה ייז .גנוצַאשּפָא רעשיטסימיטּפָא ןימ ַאזַא טימ ןעוועג םיכסמ

 "עג יד יבגל טײקמַאזכַאװ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןזיװעגסױרַא ןָא ביײהנָא
 .טנַאּפוקַא ןשירעדרעמ םוצ יורטוצמוא טימ לופ ןעוועג ןענייז ןוא ןשינעעש
 "עג גירק ןשטייד-שיסור ןופ גנַאפנָא ןיא ןעמ טָאה ןזיירק עקיזָאד יד ןיא
 טַאהעג טָאה'מ ןוא דנַאלסור ןיא הלּפמ ַא ןדייל ןלעװ ןשטייד יד זַא ,ןטלַאה
 זַא ןוא ןעמָארנָאּפ ןכַאמ ייז ןלעװ ,ןעיצקירוצ ךיז ןלעװ ייז ןעוו זַא ,ארומ
 ןדיי ןרימארגָאּפ ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ןלעװ ןקַאילָאּפ יד ךיוא
 רעטעּפש ןוא "רורד; זכרמ ןופ ןעגנוציז ליפ ןפורעגפיונעצ ןַאד ןבָאה רימ;
 היבצ טביירש -- (.ס.צ"ןויצ ילעוּפ) ײטרַאּפ רעד ןופ זכרמ ןופ גנוציז ַא ךיוא
 טעברַאעגסיוא ןבָאה ןוא -- "רורד רפס; ןיא תונורכז עריא ןיא ןיקטעבול
 ןבָאה רימ ...ךעלט5 ןיא ןשטנעמ יד ןריזינַאגרָא וצ רענעלּפ ענעדיישרַאפ
 רעד ןופ דוסי רעד ןייז ןלעװ ךעלט5 יד זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ןַאד ךיז
 ליפ ַא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי
 ..."ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ןיטולחל ןיא ןוא טייצ רעקידרעטעפש

 עשידיי יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורעג ץולחהש רעד טָאה 1942 ץרעמ ןיא

 קעיארג םולש ןוא ןיוועל רעזייל ןופ ליײטנָא ןטימ ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא

 שריה ןוא דניקנייפ ךלמ ;,ס .צ"ןויצ ילעוּפ ןופ (לארשי ןיא טציא עדייב)
 ןופ םולב עשארבא ןוא ךעשזַא יצירואמ ;ןויצ ילעוּפ עקניל ןופ ,יקסנילרעב
 ףיוא ייס תוטיחש יד ןופ טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא טָאה ןַאמרעקוצ קחצי ,"דנוב;
 ביײהנָא סלַא ייז קידנצַאשּפָא ,ןטיבעג-ברעמ יד ןיא ייס ,"?ןסערק,-חרזמ יד
 ןגָאלשעגרָאפ טָאה ןוא ןשטייד יד ךרוד םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עיצַאדיוװקיל ןופ
 ןדיי ןופ ץנַאטנעזערּפער עמַאזניימעג ַא ;עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ַא ןפַאש וצ

 םעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא ןריזינַאגרָא ןופ קנַאדעג רעטשרע רעד
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 ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא רעוועג ןעמוקַאב רַאפ טַארַאּפַא ןַא ןוא ץוח יפלכ
 | ,ָאטעג ןיא ןטַאטשראוו-רעוועג ןפַאש רַאפ |

 ןגעק ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד "דנוב, ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ךעשזָא .מ
 ןטימ ןדנוברַאפ זיא ףמַאק רעייז זַא ןוא ץנַאטנעזערּפער לארשי-ללכ ַא
 -רָאג טימ ןסָאלשעג ךיז טָאה גנוציז יד .גירק-סגנואיירפַאב םענײמעגלַא
 ,טשינו

 םיחילש טקישעג ןבָאה ייז ,טורעג טינ רעבָא ןבָאה "רורד; ןוא "ץולחהפ

 טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא ןעגנולעג זיא סע עכלעוו ,טייז רעשירַא רעד ףיוא
 רעד טיול ,זיא לייוורעד .גנֹוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ
 -יטנַא ןַא ָאטעג ןיא ןענַאטשטנַא ןויצ ילצוּפ עקניל יד ןופ ויטַאיציניא
 ףסוי ,ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ ןאגאז אנכש טימ טעטימָאק רעשיטסישַאפ
 היבצ ,"ריעצה רמושהק ןופ שטיוועלינא יכדרמ ,.ס .צ"ןויצ ילעוּפ ןופ קאס
 יד ןופ יקסוואטראוועל .י ןוא טדימש .ַא ןוא "רורד-ץולחה, ןופ ןיקטעבול
 -עגרעביא זיא ךעלט5 עטנפָאװַאב ןריזינַאגרָא סָאד ,ןטסינומָאק עשידיי
 ןופ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס ,"לעוּפהק ןופ) ןָאולעשיפ .ַא וצ ןרָאװעג ןבעג
 רעבָא ןעוועג .ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ שטנעל .א ןֹוא (.ס.צ-ןויצ ילעופ
 דלַאװ ןיא ןײגסױרַא זיא ליצ רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עקניל יד :תועד יקולח
 גירק םענײמעגלַא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןוא ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ םוצ
 -ַאב רעבָא ןבָאה רעײטשרָאפ-רעטעברַא עשיטסינויצ יד .סיצַאנ יד ןגעק
 -רעוועג טרעדָאפעג ןוא ָאטעג ןופ ץוש רקיע רעד זיא ייז רַאפ זַא ,טנָאט

  ,טייז רעשירַא רעד ןופ ןטרָאּפסנַארט
 רעװעשרַאװ יד ןופ עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד ןופ בייהנָא רעד

 -מעד .טעטימָאק םעד טכַאמעג טשינוצ רעבָא טָאה 1942 ילוי ןטס22 םעד

 ןטימ גנוטַארַאב עשידיי עניײמעגלַא עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט ןבלעז

 -עגלַא יד ןופ רעפיש קחצי .וד ןוא םיוננשריק םחנמ ,ךָאלב .ש ןופ לײטנָא

 יי ?טניָאשזדק ןופ ןַאמרעטיג קחצי ןוא קישזוג לאינד ;ןטסינויצ עניימ

 ;?הדוגא רעד ןופ ןַאמדירפ עשיז .ס .צ"ןויצ ילעוּפ ןופ יקסנודאר .ד ןוא קאס

 ןַאמרעב .א .רד ןוא ןַאגַאז .ש ??רמושה; ןופ ןַאלּפַאק ףסוי ןוא וואלסערב .ש

 "ץולחה; ןַאמרעקוצ קחצי ,"דנוב, ןופ ךעשזא .מ ,ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ

 ,ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ יקסוואטראוועל ןוא

 -רעטעברַא םעד ןשיווצ תועד יקולח עפיט טקעלּפטנַא טרָאד ךיז ןבָאה סע

 ןריזינַאגרָא ןפורעג ןבָאה עטשרע יד :רעמענלײטנָא עקירעביא יד ןוא לגילפ

 .ןטרַאװסיױא טהצע'עג ןבָאה ערעדנַא יד ,ףמַאק םוצ ךיז
 זיא ןאגאז וַא ,םעד ֹוצ טכַארבעג טָאה עיצַאטרָאּפעד עקידרעטייוו יד

 עטריטרָאּפעד יד ןשיווצ :ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ טָאה ךעשזא .ןרָאלראפ ןרָאװעג

 -עלע עקיאעפ- ספמַאק ןוא עכעלטנגוי ליפ ןרָאװעג טריפעגסיורַא ךיוא ןענייז

 .ןטנעמ

 ןטס28 ףיוא ץנערעפנָאק ַא ןפורעג ןוא טורעג טינ רעדיוו טָאה ?ץולחה;
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 "ריעצה רמושה? "רורדג טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ואוו ,ילוי
 שילױוּפ ףיוא -- עיצַאזינַאגרָא -ספמַאק עשידיי יד ןדנירג וצ "אביקע, ןוא
 ןיא .?אווָאיָאב ַאיצַאזינַאגרָא אקסווָאדישז, ןופ תובת ישאר יד -- ,"בָאשז;
 שטיוועלינא יכדרמ ,ןיקטעבול .,ןַאמרעקוצ :ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז בַאטש
 האל ןוא עקצינטאלּפ עקמורפ ,ןַאמטלַא עיסָאט ,רענליוו הירא .וואלסערב ,ש ןוא

 ,עשרַאװ ןופ טייז רעשירַא רעד ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןענייז ןייטשלרעּפ
 ,רעוועג ןפַאש ןוא ןּפורג-ספמַאק עקיטרָאד יד טימ טקַאטנָאק ןדניבנָא ידכ

 טבייררש -- ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעיצַאטרָאּפעד יד יװ לענש ױזַא
 ַא ןטלַאהעגּפָא סשיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןבָאה -- (א"ַאמטוג לארשי
 "-ַאגרָא-:ספמַאק עשידיי יד ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ןוא גנוטַארַאב עדנעגנירד
 רעניואוונייא יד וצ עיצַאמַאלקָארּפ עטשרע יד ןזָאלעגסױרַא טָאה יז .עיצַאזינ
 "ןגעק וצ ןוא ןשטייד יד וצ דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ וצ ןפורעג ןוא ,ָאטעג ןופ

 טָאה עיצַאמַאלקָארּפ יד .טפַארק טימ ײצילָאּפ רעשידי רעד ךיז ןלעטש
 -רַאפ ןופ ןרדוועג טריטרָאּפעד ןענייז סָאװ ןדיי יד ןופ לרוג ןפיוא ןזיוועגנָא
 יד ןפורעג ןוא לדניווש ןשטייד םעד טריקסַאמעד טָאה ,סָאטעג ענעדייש
 טגעלפ ןעמ ,ןטַאקיפיטרעס ןוא ןטנעמוקָאד עשטייד יד ןביולג וצ טינ ןדיי
 *רַאפ ןוא זיוה ןדעי ןיא רעטכעוו-זיוה יד וצ ןבעגרעביא עיצַאמַאלקָארּפ יד
 : ,"ןדגיווש

 ,עכלעזַא ןעוועג ,ףורפיוא םעד טיורטעג טינ רעבָא טָאה ָאטעג סָאד
 ןשטייד יד זַא ןוא ,עיצַאקָאװָארּפ ַא זיא סָאד זַא ,וליּפַא טניימעג ןבָאה סָאװ

 עצנַאג סָאד ןרידיווקיל וצ ידכ ,דנַאטשרעדיװ ןופ ןמיס ַא ףיוא זיולב ןטרַאװ
 -ײרּפשרַאפ יד טָאה ןעמ ןעוו ,ןלַאפ ןופ טלייצרעד ןיקטעבול היבצ ךיוא .ָאטעג
 זיא רעפמעק יד ןופ עגַאל יד .,חצר-תוכמ ןגָאלשעג ףורפיוא ןופ סנירעט
 טַאהעג ןבָאה עקינייא רָאנ :רערעװש ןוא רערעווש ןרָאװעג רעבירעד
 טָאה'מ .עיצַאטרָאּפעד ןופ טיהעגּפָא קילייווטייצ ןבָאה סָאװ ,סעטרַאק-סטעברַא
 -עגנָא ןענייז ןּפורג יד ןיא .םיבורק ןוא ןרעטלע טימ ןדייש טפרַאדעג ךיז
 יד ןלַאפעג ןענייז ייז ךָאנ זיולב רָאנ ןוא סעיסוקסיד עשימרוטש ןעגנַאג
 | ,ןַאמטוג טביירש -- ,ןסולשַאב

 -קַא ןוא ןוויסַאּפ ןגעוו ָאטעג ןיא סעיסוקסיד עכעלרעהפיואמוא יד
 תוכייש ןיא ,טקידנערַאפ ,סיוא טזייו ,ךיז ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ןוויט
 ןופ םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ עיצַאטרָאּפעד-ןסַאמ רעטנָאמרעד רעד טימ
 ןענייז סיױא-גָאט ןייא-גָאט ,1942 רעבמעטּפעס ןט021 ןויב ילוי ןטס2
 רעטנזיוט ןרָאװעג טריפעגסוירַא ָאטעג ןופ ,דָאירעּפ םעד ןופ ךשמ ןיא
 .3007250 ףױא טצַאשעגּפָא טרעוו עטריטרָאּפעד לָאוצ ענײמעגלַא יד .,ןדיי
 "צג טָאה ָאטעג עטרַאנעגּפָא ןוא עטקירדרעד ,עטריזירארעט סָאד .טנזיױט
 ןשינָאלוװיט ןייז ןריפוצכרוד טנַאּפֹוקֶא ןשירעדרעמ ןשיצַאנ םעד ןזָאל

 זַא ,טגָאזעגנָא ,טנַאקַאב יו ,טָאה טכַאמ עשטייד יד .ןַאלּפ-עיצַאוקַאװע

 ץיגרע ,ןטנגעג-חרזמ ןיא ןרעוו טריזינָאלָאק ןלעוו ןדיי עטריטרַאּפרעד יד
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 םַאדַא ,טַארנדיי ןופ רעציזרָאפ רעד .,קסיֹורבַאב יצ ,קסניפ ןבעל ואוו
 רעטעּפש םיא ןופ טָאה ןעמ ןעוו ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא ,ווָאקאינרעשט
 "רעדנימ טימ זיוה ַא ךיוא ןריטרָאּפעד וצ טפירשרעטנוא ןַא טרעדָאפעג

 "רעביא קידנעטשלופ טנעקעג ןַאז ךיז טָאה רע .םימותי עקירעי
 ,טנַאּפוקָא ןשטייד ןשירעדרעמ ןופ לדניווש םעניימעג םעניא ןגייצ

 ןיא טלייצרעד ,ָאטעג ןופ רעקירָאטסיה רעד ,םולבלגניר לאונמע .רד
 ןופ ףוס םוצ טָאה ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןשיוװצ זַא ,ךוב"גָאט ןייז
 -רַאפ ןרעטיב ַא ןופ גנומיטש ַא טשרעהעג עיצַאטרָאּפעד רעמַאזיורג רעד
 טלעטשעג טינ ןוא עיצַאטרָאּפעד רעד וצ טזָאלרעד טָאה'מ יאמלה ,סורד
 עטסוויטימירּפ יד טימ ןוא טנעה עזיולב טימ וליפַא ,דנַאטשרעדיװ ןייק
 טפרַאדעג טינ ןפוא םושב טָאה ןעמ :טביירש םולבלגניר .,ןעלטימ-טפמַאק
 ךיז ןלעטשנגעק ןסַאמ יד ןפור טפרַאדעג טָאה'מ ןוא ןריפסיורַא ךיז ןזָאל
 ףליפַא ךיז ןזָאל וצ ןפור טפרַאדעג ייז טָאה ןעמ ,עיצַאטרָאּפעד רעד

 ןטסולרַאפ עסיורג ןופ זיײרּפ ןרַאפ ןוא ,ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ןעמרוטש

 סע סָאװ ,טָאטש רעד ןופ לייט ןשירַא ןיא גנַאגכרוד ַא ןכערבכרוד ןבורּפ
 עצנַאג יד רשפא רָאנ ,ןקַאילָאּפ יד ןיולב טינ טרעדורעגפיוא טלָאװ
 טלָאװ סע .המקנ ןעמונעג רַאפרעד ןטלָאװ ןשטייד יד .טלעוו עכעלרעסיוא
 טציא ..,000:,300 ןייק טינ רעבָא ,תונברק רעטנזיוט רעגנילדנעצ טסָאקעג
 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןעמ זומ טציא ןרזחרעביא טינ סָאד ךיז רָאט

 (א-."אנוש םעד ןגעק ןרעוו ךיז זומ טייק ןוא דניק

 ןיא -- עיצַאטרָאּפעד רעד ףיוא טרינַאער ךיוא טָאה טסייג ןבלעז ןיא

 רעטנַאקַאב רענעמוקעגמוא רעטעּפש רעד -- תונורכז ענעבילברַאפ ענייז

 ןוא ןרעוו טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ, :ןבירשעג טָאה סָאװ ,עלרעפ עשוהי רעביירש

 רעזייה יד ןופ סױרַא ןדיי עלַא ןטלָאװ .הטיחש רעד וצ ןריפ ךיז ןזָאל טשינ

 -טינ ןוא ןדיי יד ,עשרַאװ ןופ ןסַאג עלַא טציײלפרַאפ ,ןרעיומ יד ךרודַא
 -עגסיוא ןעמ טלָאװ ,סרעסעמ-קַאה ןוא רענייטש קעה ,יירשעג טימ ,עשידיי

 טינ ןעמ טלָאװ טנזיוט-טרעדנּוה יירד --- 20:000 .זנוא ןופ 10,000 ןסָאש

 ."ַּפַאלק ןייא טימ ןסָאשרעד

 ָאטעג סָאד טָאה טייצ רענעי וצ זַא ,רָאלק זיא רעטרעוװ עקיזָאד יד ןופ
 ןפור סָאד .ךיז ןרעװ וצ טָאװ טימ ,רעװעג םוש ןייק ןיטולחל טַאהעג טינ

 רעסַאוװ ,עלָאמס רעסייה טימ ןסיגּפָא ,רענייטש ןוא סרעסעמ ,קעה טימ ןפמעק

 .רעוועג םוש ןייק טַאהעג טינ ןַאד טָאה ָאטעג סָאד זַא ,ןזיװַאב ---

 גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ יד ךיוא זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

 "אוואדויל עידרַאװג, יד .ךעלעדניוו יד ןיא ןעוועג ךָאנ 1942 ןטימ ןיא ןַאד

 ,טלָאװ ןוא 1942 ינוי ןיא עשרַאװ ןיא ןריזינַאגרָא ןביױהעגנָא טשרע ךיז טָאה

 .ָאטעג ןרַאפ גנונּפָאװַאב זיא סע עכלעװ ןבעג ןַאד טנעקעג טינ ,רעכיז

 טימ ןעּפעשטרַאפ טלָאװעג טינ ךיז טלָאװ "אווָאיארק אימרא, יד ךיוא
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 זיא ןוא ,ןלױּפ ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ ,ןשטייד ןָאילימ בלַאה םעד
 ,ןייצ יד זיב טנפָאװַאב ןעוועג

 רעטנוא הלפמ ריא ךָאנ ןַאד ןענופעג ,תמא ,ךיז טָאה ײמרַא עשטייד יד
 רעד .טרעטישרעדמוא קידנעטשלופ ןעוועג זיא טפַארק ריא רעבָא .עװקסָאמ
 ,דנַאלסור ןיא ףיט ןליוּפ ןופ ליימ רעטנזיױט ןגיוצעג ךיז טָאה טנָארּפ
 -רעטנוא ןבָאה ייז זַא ,קרַאטש ױזַא טליפעג ןַאד ךיז ןבָאה עשטייד יד

 | ,דַארגנילַאטס ףיוא שרַאמ ןטמירַאב רעייז ןעמונעג
 "עד ןופ דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ןֹופ ןטקַאפ ךיוא טנָאמרעד םולבלגניר

 "ידניא ןופ ןלַאפ סיוא טנכער ןוא "ץַאלּפ-גַאלשמוא;ק ןפיוא ןדיי עטריטרַָאּפ
 ןופ טכירַאב םעניא .ןעיורפ ןופ ךיוא ,דנַאטשרעדיװ ןופ ןטקַא עלעודיוו
 טכַארבעג טרעוו ,1942 רעבמעווָאנ ןטימ ןופ טעטימָאקרינידרָאָאק ןשידיי
 ןיא עשרַאװ ןיא ןסָאשרעד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןדיי 7,721 ןופ רעפיצ יד
 זױלב טינ ןַארַאפ ןעניײז סע עכלעו ןשיוװצ -- ,1942 רעבָאטקָא-ילוי
 עכלעזַא ךיוא ,רעכיז רָאנ ,ענעסָאשרעד קילעפוצ רעדָא ,עקנַארק ןוא םינקז
 .עיצַאטרַאּפעד רעמַאזיורג רעד תעב דנַאטשרעדױװ טלעטשעג ןבָאה סָאװ

 םעיינ ,םענעגנולעג ַא טכַאמעג טָאה טנגוי עשירמוש ןוא עשיצולח יד
 -ָאיצַאנ ןשידיי םעד ןפַאשעג ןוא ףמַאק ןופ עזַאב יד ןרעטיירבסיוא ,וואורּפ
 -ערפ ןיא .ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ עלַא ןופ לייטנָא ןטימ ,טעטימָאק ןלַאנ
 ןנחוי ןוא ,םיובנשריק .מ ,ןַאמרעקוצ .י ןיירַא ןענייז טעטימָאק ןופ םוידיז
 טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד .ס ,צ"ןויצ ילעוּפ ןופ ,ןרעטשנגרָאמ
 ,אנוש ןטימ ףמַאק ןטנפָאװַאב ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ֹוצ ןעוועג םיכסמ טָאה
 -ָאק-רינידרָאָאק רעד ךיוא ןענַאטשטנַא זיא ,1942 רעבָאטקָא ןטס20 םעד

 -נָא ןיא ?בָאשז, ןוא ,"דנוב, טימ ןעמַאזוצ סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןופ טעטימ
 ,טעטימָאק ןצנַאג ןופ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק טנפָאװַאב יד סלַא ,ןרָאװעג טנעקרע
 -רעטעברַא עשיטסינויצ יד טעדליבעג ןבָאה ?בָאשז; ןופ לייט-טּפיוה םעד
 ןוא עטכער יד ךיוא יװ ,"ץולחהש ןוא "רמושה; ,"רורדש ,טנגוי
 ,ןויצ ילעוּפ עקניל

 יכדרמ ןרָאװעג טלעטשעגקעוװוַא זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ שארב
 ןייז סלַא ,ץולחה-"רורדק ןופ ןַאמרעקוצ .י טימ ,"רמושה? ןופ שטיוועלינא

 "דוב, ןופ ןַאמלעדע קערַאמ :ןיײרַא ךיוא ןענייז בַאטש ןיא ,רעטערטרַאפ
 ילעֹוּפ עקניל יד ןופ יקסנילרעב שרעה ,.ר .פ .פ ןופ דלעפנעזאר לאכימ
 -םיוא-טּפיוה יד .ןויצ ילעוּפ עטכער יד ןופ ןרעטשנעגרָאמ ןנחוי ןוא ןויצ
 "רעטנוא עשיליופ יד ייב רקיע רעד ,רעוועג ןגירק וצ ןעוועג זיא עבַאג
 רעטצינערגַאב ַא ןיא טַאהעג סע ןבָאה ןיילַא ייז רעבָא .סעיצַאזינַאגרָא עשידרע
 "עג ןייק ןבעג טלָאװעג טינ ןבָאה ,רערעמ טַאהעג ןבָאה סָאװ יד ןוא ,סָאמ
 -נייא טפרַאדעג ,ָאזלַא ,ךיז טָאה ןעמ .םזיטימעסיטנַא בילוצ ךיוא ,רעוו

 ,טייקיטעט רעטצענערגַאב רעכעלרעניא ןַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןסילש
 -בערט ןייק עיצַאטרַאּפעד יד זַא ,ןפורפיוא טײרּפשרַאפ טָאה ןעמ
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 תופרש ןפורעגסױרַא טָאװ ןעמ ,טױט טיידַאב קינווארט ןוא עקניל
 ,רעזייה ענערָאװעג קידיל ןדנוצעגרעטנוא ,ןטַאטשרַאװ ןֹוא ןקָאלב ןיא

 .לג ,ד .א ןגעמרַאפ שידיי ןבילבעג ךָאנ זיא סע ואוו
 -ָאבַאלָאק יד ןופ ןרעוו רוטּפ ןעזעג ןעמ טָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -יטעט-םצע יד רַאפעג ןיא ןלעטש טנעקעג ןבָאה סָאװ ,םירסומ ןוא ןטנַאר
 ,דנַאטשפיוא םוצ תונכה ןוא רענעלּפ עריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טייק

 רעווש לאנאק לארשי רעפמעק רעד טָאה ,1942 טסוגיױא ןטס20 םעד
 ,ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק םעד רעװלָאװער ַא ןופ טעדנואוורַאּפ
 ןפלָאהעג קידרעפייא סרעדנוזַאב טָאה סָאװ ,יקסנירעש ףעזוי דמושמ םעד

 -עג טריפעגסיוא זיא רעטעּפש .טעברַא-עיצַאטרָאּפעד רעייז ןיא ןשטייד יד
 זיא לַאפנָא רעד .גנילרעמש ריציפָא-יײצילָאּפ םעד ףיוא טַאטנעטַא ןַא ןרָאוז
 .ןעגנולעג טינ רעבָא

 "טיוט רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ,1942 רעבָאטקָא ןטס29 םעד

 -ּפִא טָאה ןסָאש יד ,ןיקייל בוקַאי ,רעטערטרַאפ סיקסנירעש ףיוא לייטרוא
 -עגפיוא זיא םעדכָאנ .יקסנַאשזור והילא ,"בָאשז; ןופ דילגטימ רעד ןבעגעג
 ןדנעװנָא טעוװו עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,גנוכַאמטנַאקַאב ַא ןרָאװעג טּפעלק
 ,טנַאּפוקָא ןטימ טימ ןטעברַא סָאװ ,עלַא יד ןגעק סעיסערּפער עזאלטכיזקיר

 לארשי טנעגַא-יצַאנ רעד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעבמעווָאנ ןטס29 םעד

 ןַאמלוש דוד רעפמעק רעד טָאה ןסָאשעג .טסריפ
 לאומש .ןַאלּפַאק ףסוי ןרָאװעג טריטסערַא זיא רעבמעטּפעס גנַאפנָא

 טימ ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא ,ןעיײרפַאב טלָאװעג םיא טָאה סָאװ ,וואלסערב

 ."רמושה? ןופ רעריפנָא-ןּפורג עוויטקַא ןעוועג ןענייז עדייב .ײצילָאּפ רעד
 םוצ ןפורפיוא ןיא ןדלָאמעג ךיוא ןַאד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד

 ןופ רעריפנָא יד ןגעק ןלייטרוא-טיוט ןגָארטעגסױרַא טָאה יז זַא ,ָאטעג

 טנרָאװעג ןוא ןשטייד יד טימ ןרירָאבאלַאק סָאװ ,ײצילַאּפ רעשידיי רעד

 ָאטעג סָאד .ןדיי יבגל ןכערברַאפ טיײגַאב סָאװ ,םענייא ןדעי טרַאוװרעד טיוט זַא

 יד ,טַארנדיי םעד ץוח ,טכַאמ עיינ ַא ןַארַאפ ןטרָאד זיא סע זַא ,טליפרעד טָאה

 יד וצ טקעּפסער ןפורעגסיורַא ןבָאה םיתרשמ עשטייד יד ףיוא ןטַאטנעטַא

 .ןעגנַאלק עקידאמזוג ןוא סעדנעגעל ךיוא ייז םורַא ןפַאשעג ןוא רעפמעק

 ונעװַאב -רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד ןופ ןוא "ץולחהפ ןופ םירבח יד

 .טעטש ערעדנַא רעביא ךיוא ףמַאק םעד ןטײרּפשרַאפ וצ ,ןסָאלשַאב ןַאד ןבָאה

 -נענעט יכדרמ ןופ ליײטנָא ןטימ ,"ץולחהש ןופ וכרמ ןופ גנוציז ַא ףיוא

 ןופ ,ןאמלאפ עקווח ,ןַאמרעקוצ ,ןיקטעבול ,יקסוװָאקישזַאב היבוט ,םיוב

 ןַאמטלַא .ט ןוא ףרָאדסנײה םירמ ,רערכופ םירמ ,שטיוועלינא ןוא "רורדפ

 ימ ףפוא ןדנעגלָאפ ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ טעברַא יד זיא ,"רמושהא ןופ

 הדוהי ןוא ץנַאלג הקבר ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא םיובנענעט

 ףליהוצ ,ןידנעב ןייק עקצינטָאלּפ עקמורפ ;וואכאטסנעשט ןייק ןַאמקילג

 ."רמושהק ןופ סעדנָארב יבצ ןוא "רורד, ןופ ןרעגנירּפש ןוא ןקעטפַאג
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 רעד ןופ טנַאדנעמָאק סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא "רורדא ןופ ןאבאל
 ןועמש ןוא דניקסעביל טימ ןעמַאװצ ,עקארק ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק
 : ."אביקע, ןופ רעננערד

 -עגפיורַא זיא ,עשרַאװ ןיא ןבילבעגרעביא ןענייז סָאװ ,םירבח יד ףיוא
 -עשרַאװ ןיא דנַאטשפיױא םעד ןריזינַאגרָא וצ עבַאגפיוא יד ןרָאװעג טגייל
 | | ,ָאטעג רעוו

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טירטסיױרַא רעטנּפָאװַאב רעטשרע רעד

 טימ שארב רעפמעק יד ןעוו ,1942 רעבמעצעד ןטס24 םעד ,עקארק
 ןוא טעגרהרעד ןוא טקַא"חמקנ ַא טריפעגסיוא בָאה שטיוואבייל-ןאבאל
 "מוא ןענייז עּפורג רעצנַאג ןייז טימ שטיוואבייל ,ןשטייד 20 טעדנואוורַאפ
 ,סופ ַא ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא סָאװ ,ןַאמרעקוצ .י .רעטעּפש ןעמוקעג
 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא ןוא ןפיולטנַא וצ ןזיוװַאב טָאה

 ,רעגָאמ ץנַאג ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ לַאנעסרַא רעד
 "רעד טרעווס יװ --- טנפָאװַאב ןעוועג הליחתכל ןענייז ןּפורג-ספמַאק יד
 ,סרעסעמ, טימ (ייקסנילרעב ןופ ןטנעמוקָאד עטקורדענּפָא יד ןיא טלייצ
 סע ןעמ טָאה םעד טימ ."רעשעלפ-ןיזנעב ןוא רעיוז-לבעווש ,ןעגנַאטש
 ייברעד טָאה ליפ .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןביױהעגנָא

 רעשיטימעסיטנַא רעד ןשיווצ טפַאשטנייפ יד ןוא םוהת רעד טרעטשעג ךיוא
 יד ."אווָאדויל אידראווג; רעשיטעוװָאסדָארּפ רעד ןוא "אווָאיארק ַאימרַא;

 ןײלַא ייז רעבָא ,רעוועג רעמ ןדיי יד ןבעג טלָאװעג ללכ ךרדב טָאה עטצעל
 זיא סָאװ ,'אוואיארק אימרא, יד יו ,רעקיניוו ליפ טַאהעג סע טָאה
 רעד ןופ ןראסימע ןוא רעוװעג ,טלעג ךרוד ןרָאװעג טציטשעג רדסכ
 ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג רעשיליוּפ

 -ָארּפ ךיוא ןוא רעװעג טפיקעג רעבָא ןבָאה רעפמעק-ָאטעג יד
 "רַאפ טפַאשרַאפ ללכב ךיז טָאה ןעמ .ןעלטימ ענעגייא טימ רעוועג טריצוד
 עילַאק ןוא עטלַא ןטכיררַאפ םוצ ןטַאטשרַאװ טַאהעג ,ןייז-ילכ ענעדייש
 -סיירפיוא טימ רעשעלפ טריצודָארּפ ,ןסקיב ןוא ןרעװלָאװער ענערָאװעג
 ,לג ,ד .א ןטַאנַארגיטנַאה ,ןיזנעב טימ ?סליײטקָאק-ווָאטָאלָאמ, ,ןלַאירעטַאמ
 סָאװ ,שיפּפעלק לאכימ .שזניא :טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה םעד ןיא
 םירפא ,אקצישזעשזדנעימ עקדאלוו ,דנַאטשּפיוא ןתעב ןלַאפעג רעטעּפש זיא
 ,דנַאא ,יקסנימאדנאפ עביל ןוא

 ףיוא זיוה רעד ןופ גנובײרשַאב ַא ןזָאלעגרעביא טָאה םולבלעגניר. ע
 ריא טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד וואו ,22 אקסרעי-אטנעיווש
 ןטנוא טָאה ,ּפַאש ַא ןענופעג ךיוא ןטרָאד ךיז טָאה'ס תויה .טקנוֿפ-למַאז
 םניא .טנַאיצילָאּפ רעשטייד ַא ךַאװ ןטלַאהעג ,רעקירעדינ קָאטש 2 טימ
 יד ,רעפמעק 10 ןופ עּפורג ַא ןעועג רעבָא ןענייז ןיוה ןופ לָאה
 וצ טיירג ןעוועג זיא ןוא ץַאלּפ ריא ןזָאלרַאפ טרָאטעג טינ טָאה עפורג
 -עגנָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןשַאררעביא ןופ קיטקַאט רעד בילוצ .עיצקַא
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 רעדעי ףיוא עיצקַא וצ טיירג ןעוועג ןּפורג-ספמַאק עלַא ללכב ןענייז ,ןעמונ
 ,גנורעדָאפפיוא

 -סיירפיוא יד טריצודָארּפ ךיא ןעמ טָאה ויה רעבלעז רעד ןיא
 סע טגעלפ ןיהַא ןשיפּפעלק שזניא ןופ טכיופיוא ןרעטנוא ןלַאירעטַאמ
 לייט "ןשיראג םעד ןופ טימַאניד ןעגנערב סרעפמעק ערעדנַא ןוא עקדאלוו
 -עכ ענעדיישרַאפ ,רעשעלפ טלמַאזעג ךיוא ןעמ טָאה ןטרָאד ;עשרַאװ ןופ
 ףיוא ןצונַאב טגעלפ'מ סָאװ .דנַאאא ןיזנעב ,רעיוז-לבעווש ,ףָאטש עשימ

 עשירטקעלע ןליפנָא ךרוד ,סעבמָאב ךיוא יוװ ,"סלײטקָאק-וװָאטָאלָאמ; ןכַאמו
 .ףָאטש-סיירפיוא טימ ךעלּפמעל

 לַאנעסרַא ןופ גנובײרשַאב יד ןזָאלעגרעביא ךיוא טָאה םולבלעגניר
 ואוו ,7 אקסוואנארומ ףיוא דנַאברַאפ ןשירעטילימ ןשיטסינָאיזיוװער םעד ןופ
 -ָאידַאר ַא ךיוא רָאנ ,רעוװעג ינימ יילרעלכ ןיולב טינ ןענופעג טָאה רע
 -עג טצונַאב רעטעּפש ןענייז סָאװ ,סמרָאפינוא עשטייד ךיוא יו ,טָארַאּפַא
 ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ךוזַאב םולבלעגניר ןתעב ,דנַאטשפיוא ןתעב ןרָאװ
 סעטָאלז ןָאילימ לטרעפ ַא ףיוא רעוועג ןפיוק רַאפ עיצקַאזנַארט ַא ןטרָאד

 סָאװ ,ריציפָא ןשילוּפ ,וועג ַא וצ וצ 50,00 ןופ ףורעדַא ןַא טלָאצעגסױא ןוא
 ןוא ,ערעדעי סעטָאלז 40,000 רַאפ רעוועג-ןישַאמ 2 ןפיוק טכעלגעמרעד טָאה
 טימ רעשעלפ עכלעזַא טימ .סעבמָאב ןוא ןטַאנַארג ןופ םוכס רעסיורג ַא
 סנאמלאה ןסירעגפיוא דנַאטשפיא ןרַאפ ןעמ טָאה ןטייקיסילפ-סיירפיוא
 לבעמ ןופ דאלקס רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע ואוו ,יקפילאוואנ ףיוא ּפַאש
 ןרעו טריצירבַאפ ןגעלפ רעשעלפ עכלעזַא .ײמרַא רעשטייד רעד רַאפ

 ןעגנַאטש ,סרעמַאה ,קעה טימ ןעמַאזוצ ,סרעקנוב עלעודיווידניא יד רַאפ ךיוא
 .רעוועג טלַאק ךָאנ ןוא

 -תולג רעשילױּפ רעד ןופ רוטַאגעלעד רעשידרערעטנוא רעד ןופ
 םעד ןעמוקַאב ,1942 רעבמעצעד ןיא ןעמ טָאה ןָאדנָאל ןיא גנוריגער

 ַא ןוא ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא .ןטַאנַארג ןוא רעוועג-רעייפ םוכס ןטשרע
 ןופ ןעמוקַאב ןעמ טָאה רעוועג טרָאטסנַארט ןרעסערג ַא ליפ ןוא ןטייווצ

 ,1943 ןופ עיצקַא-רַאונַאי רעד ךָאנ ,רוטַאגעלעד רעד
 -נייא טנַאלּפעג עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד טָאה 1943 רַאֹונַאי ןטס22 ןפיוא

 רָאי ןבלַאה םוצ עיצַארטסנַאמעד ַא ץַאלּפ רעוואנארומ ןפיוא ןענעדרָא

 -עד יד .םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ עיצַאטרָאּפעד ןסַאמ רעד ןופ בייהנָא ןופ

 -רַאפ ענייז ןוא שטיוועלינא יכדרמ ןריפנָא טפרַאדעג ןבָאה עיצַארטסנַאמ

 עטעטרַאװרעדמוא, יד רעבָא .ןַאמלעדע קערַאמ ןוא יקסנילרעב שריה רעטערט
 .ןַאלּפ םעד ןריפסיוא ןזָאלרעד טינ טָאה רַאונַאי ןופ ?עיצקַא



 םעד טירטסרַא רעטנּפָאװַאב רעד
 1942 ,רַאונַאי ןטס22 -- ןט8

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ טירטסױרַא רעטנּפָאװַאב רעטשרע רעד
 ײצילָאּפ עשטייד יד ןעוו ,1942 רַאונַאי ןט18 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןביוהעגנָא ןוא ָאטעג ןיא ןסַאג עכעלטע טלגנירעגמורַא םיצולּפ טָאה
 ןבָאה טייל-.ס .ס יד .עיצַאטרָאּפעד רַאפ ,ןשטנעמ ןּפַאכ ךעלנייװעג יװ
 עכלעוו טימ ןּפורג"רעפמעק יד דצמ דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רעבָא
 ןוא רעלעה רזעילא ,ןַאמרעקוצ .י ,שטיװעלינַא יכדרמ טריפעגנָא ןבָאה סע
 ,רענליוו הירא

 ,58 ףָאהנעמַאז ףיוא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ "רורד ןופ גנוריפנָא יד
 ןרעייט םעד ָאטעג לייט ןט2 ןופ ןעמונעגפיוא םעד רַאפ טנװָא ןַא טָאה
 ןוז ןייז טימ ןעמוקעג ןזיא רע .ןָאסלענעצַאק קחצי רעטכיד םעד ,טסַאג
 ,םירבח 40 יד .החּפשמ ןייז ןרילרַאפ ןכָאנ ,רענעכָארבעצ ַא ןצנַאגניא
 ןוא ןרעװלָאװער 4 ןיולב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןַאמרעקוצ .י טימ שארב
 ,רעיוז-לבעווש טימ רעשעלפ ןוא סנקעטש ,ןעגנַאטש ךיוא יװ ,ןטַאנַארג 4
 טרעהעג ךיז ןבָאה סַאג ןופ ,עיציזָאּפ-ספמַאק ַא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה
 טימ ןעמעלַא וצ טדנעוועג ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק .י .עטּפַאכעג יד ןופ תוללי
 ,תובהלתה ןדנוצעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו

 ןופ רעריפנָא רענעברָאטשרַאפ גנַאל-טינ רעד ,יקסווָאקישזָאב היבוט
 אפָאהנעמַאז ףױא ףמָאק םעד יונעג טרעדליש ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד
 ַא טימ ןעמַאװצ ,"רורדע ןופ רעפמעק ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,586
 (="הינודרוגע ןופ עּפורג

 ןסעזעג רעמיצ ןטשרע ןיא ןענייז זיוה ןיא ןײרַא ןענייז סיצַאנ יד ןעוו
 טשרמולכ רעטשרע רעד ,ןַאמטוג ךונח ןוא ןײטשטרָא הירכז סרעפמעק יד
 ,זיוה ןיא ןכָארבעגניײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד .ךוב ַא ןענעייל ןיא טפיטרַאפ
 ןעוועג ןענייז'ס ואוו רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירַא ןוא רעמיצ םעד ךרודַא ןענייז
 ןבָאה ןשטייד יד .רעייפ טימ טנגעגַאב ייז ןבָאה סָאװ ,רעפמעק טלמַאזרַאפ
 ןעמונעג ןײטשטרָא טָאה טנעמָאמ ןקיזָאד ןיא קירוצ ןפיול ןזָאלעג ךיז
 יד ףיוא ןסירעגנירַא ךיז טָאה ןַאמטוג ןשטייד 2 טעגרהרעד ןוא ןסיש
 ןבָאה םירבח ערעדנַא .ןשטייד יד ףיוא ןסָאשעג ןטרָאד ןופ ןוא ןגיטש
 ןוא ןעמָאל ענרעשיא יד טימ ןשטייד עטלעמוטעצ יד ףיוא ןזָאלעג ךיז
 רעפמעק יד ןופ ןגיטש יד ףיוא ןלַאפעג זיא שטייד ןייא .רעשעלפ"ןיזנעב
 ןליפַא ןּפַאכ וצ ןעגנולעג טינ זיא ןשטייד יד .ןייטשלקניפ ריאמ ןלַאפעג זיא
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 יטעבול היבצ טלייצרעד --- ךעלקילג ןעוועג ןענייז רימ ---.דיי ןייא ןייק
 ןוא רעדרעמ יד טגָאירַאפ'מ יוװ ,לָאמ ןטשרע םעד -- "רורד רפספ ןיא ןיק
 ךיז טָאה'מ סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ךיוא זיא ןעמ ,ןטסולרַאפ ייז טפַאשרַאפ'מ
 .ףשטייד ענעּפָאלטנַא ןוא ענעלַאפעג יד ןופ רעוועג ןברָאװרעד

 קידנזײרּפש ,עיציזָאּפ רעייז ןופ קעװַא ןענייז רעפמעק עשידלעה יד
 רעד זיב ןעגנַאגרעד ןוא רעזיה יד ןופ רעכעד עטיינשרַאפ יד רעביא
 ךרוד טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא זיוה סָאד ךיוא רעבָא .44 עקסוואנארומ
 יד ןעו ןוא ,ּפערט יד ףיוא ןכַאװ טלעטשעג ןבָאה רעפמעק יד .,ןשטייד
 2 .ןביוא ןופ ןרָאװעג ןסָאשַאב ייז ןענייז ,זיוה ןיא ןיירַא ןענייז ןשטייד
 -לעה יד ןבָאה ןגרָאמ ףיוא .,ןפָאלטנַא עקירעביא יד ןלַאּפעג ןענייז ןשטייד
 ןעוועג ןַאד זיא סע ואוו ,24 עלימ וצ ןגָאלשרעד ךעלדנע ךיז עּפורג עשיד
 ."רורדע ןופ ץוביק ןופ הריד יד

 לארשי רעטנָאמרעד ביוא םעד זַא ,ךיוא טלייצרעד יקסוואקישזָאב
 סנעכעט ןופ ןּפַאש יד ןיא ןשטיד יד ףיוא ןסָאשעג טָאה לאנאק
 .רענייפ .א רעפמעק רעד ןלַאפעג ןטרָאד זיא ףמַאק ןתעב ,ץלוש ןוא

 -נבעל רעד טלייצרעד רעגערט עּפורג ַא ןופ ףמַאק ןטנפָאװַאב ןגעוו
 ןפיוא ןעוועג 1942 רַאונַאי ןט18 םעד זיא סָאװ ,אזאלעשז חנ רענעבילבעג
 ןרעסיוא גנומענרעטנוא רעשילױוּפ ַא ןיא טעברַא רעד וצ קידנעייג ,סַאג
 ןוא ןדיי עּפורג ַא ןעזרעד רע טָאה 22 עלימ רעלאמש רעד ףיוא +ָאטעג
 ךיז טָאה עּפורג יד ."שטאמק החמש רעגערט רעװעשרַאװ םעד טנעקרעד
 -רעדיוו ןטנּפָאװַאב ַא טלעטשעג ןוא 22 אלימ ףיוא רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאב
 -פיוא טימ רעשעלפ ןפרָאװעג ןדיי ןבָאה 24 עלימ ףיוא .רעדרעמ יד דנַאטש

 -יברַאפ ַא .טיוט ןלַאפעג ןענייז ןשטייד 2 .ןשטייד יד ןיא לַאירעטַאמ-סייר

 1 תעלימ ןוא ףָאהנעמאז גאר ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ףמַאק רענעס

 יד וצ ןסָאשעג ,רעטעברַא רעגערט ַא ךיוא ,לעפמַאשט השמ טָאה טרָאד

 לעפמַאשט זיא ,זיוה סָאד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןטסירעלטיה יד ןעוו ,ןשטייד

 ןעוװעג ןַאד ןענייז ןּפורג עטנּפָאװַאב עכלעזַא; ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 ןשטייד יד ןבָאה -- אואלעשז וצ טיג -- ?עיצקַא; רעייז ."ךס ַא רעייז

 | .געט 4 עצנַאג טריפעג

 ןטס22 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןפמַאק עקיגָאט4 יד ןופ סקאמילק רעד

 טָאה'ס ואו ,סַאג-עקזינ ןוא סַאג ףָאהנעמאז ןופ גאר ןפיוא  ,רַאונַאי

 ןקיזָאד ןגעו .שטיוועלינא יכדרמ טימ שארב ,גנולײטּפָא ןַא טפמעקעג

 .סעיסרעוו עקינייא ןַארַאפ ןענייז ףמַאק

 ,ןשטייד יד ךרוח ןרָאװעג טּפַאכעג שטיוועלינא זיא ,עיסרעוו ןייא טיול

 -"גאלשמוא; םוצ ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,ןדיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 -ַאב ןזָאלעג ךיז טָאה "ריעצח רמושהק עּפורג יד .עיצַאטרָאּפעד רַאפ ץַאלּפ

 .ךַאװ יד ןלַאפַאב ןוא עטריטרָאּפעד עיטרַאּפ יד טגָאיעגנָא ,םיא ןעיירפ

 טנַאיצילֲאּפ ַא ייב סקיב ַא ןסירעגסױרַא שטיוועלינא טָאה ףמַאק ןתעב
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 םעד ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןזיװַאב ןוא ,ןשטייד יד ףיוא ןסיש ןעמונעג ןוא
 ,ןפיולטנַא ןוא גניר

 ןיא .לָאמ עכעלטע טרזחעגרעביא טרעוו סָאװ ,עיסרעוו עטייווצ ַא טול
 טָאה ,"עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוחש ,טדַאטשיײנ .מ ןופ ךוב
 ַא ןשיװצ ,רעפמעק עּפורג ַא טימ ,ןסָאלשעגנייא ןוויכב ךיז שטיוועלינא
 ףיוא רעייפ ַא טנפעעג ,ייז ןשיוװצ קידנעייז ןיוש ןוא עטריטרָאּפעד עּפורג
 םירמוש יד ןשיװצ ףמַאק ןתעב ןפָאלעצ ךיז ןענייז ןדיי יד .ךַאװ רעד
 ןשטיװעלינַא ןטייז עדייב ןופ ןעוועג ןענייז תונברק .יײצילָאּפ רעד טימ

 ןוא שטייד םייב סקיב יד ןסירעגסױרַא רע טָאה ןליוק טלעפרַאפ טָאה
 ,ןפָאלטנַא זיא

 ףמַאק ןתעב ןענייז -- (?ןיקסנילרעב ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טיול
 ערעדנַא יד .טעדנואוורַאפ רעדָא טעגרהרעד ןרָאװעג טייל-,ס .ס עקינייא
 ןוא שטיוועלינא יכדרמ .רעוװעג רעייז קידנזָאלרעביא ,ןפָאלטנַא ןענייז
 ,עטריטרָאּפעד עּפורג רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ םירבח 2 ענייז
 קידנסיש ,רעגַאליץלָאה ןקיאיברעד ַא ןיא עיציזָאּפ ַא ןעמונרַאפ ןבָאה

 ארומ ןבָאה סָאװ ,ןשטייד עדנעגלָאפכָאנ יד ףיוא רעוועג ןטּפַאכרַאפ םענופ
 םעד ןדנוצעגרעטנוא ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .ךיז ןרעטנענרעד וצ טַאהעג
 רעבָא טָאה רע ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז םירבח סעשטיוועלינא .דַאלקס
 ,ןפולטנַא וצ ןזיװַאב

 טביירש -- ,"קורד:טנַאה ןשרבח ַא טימ ןוחצנ ןייז סירגַאב'כ;
 סּפמַאקה רעד רעביא תונורכז עטקעדטנַא ענייז ןיא יקסנילרעב
 ךיז טָאה ףמַאק ןיא זַא וצ ךיוא טיג רע .,1942 רַאונַאי ןטס22 ןופ עיצקַא
 טָאה םולבלעגניר לאנמע ."הינודרוגע ןופ טייהנייא ןַא טנכייצעגסיוא ךיוא
 לָאצ יד טנכער רע ,1942 רַאונַאי ןופ טקַא-ספמַאק םעד טצַאשעגּפָא ךיוה
 ןבָאה ןשטייד יד ואוו ,ץַאלּפ-גָאלשמוא ןפיוא ,ןצוט ןיא ןשטייד ענעלַאפעג
 וצ ןעמוקעג זיא ,עיצַאטרָאּפעד רַאפ ןדיי טנזיוט 10 ןעמונעגפיונוצ ןַאד
 ,תועידי ןעוועג ,ןלַאפעג ןענייז עטנּפָאװַאבמוא טנזיוט ןוא דנַאטשרעדיװ ַא

 -עג ןבָאה ערעדנַא ,גוצ ןדנפיול ןופ ןעגנירּפשסױרַא ןגעלפ עטּפַאכעג ליפ זַא
 ,אפוג עקנילבערט ןופ ןפיולטנַא טוווארּפ

 "מוא רעטרעדנוה ןגעוו ןעגנַאלק טימ לופ ןעװעג זיא ָאטעג סָאד
 ךיז טזָאל סע זַא ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה ןוא ,ןשטייד ענעמוקעג

 ,ןדיי יד דצמ דנַאטשרעדיװ ןקירעהעג ַא ייב זַא ןוא ןפמעק ייז ןגעק ךיוא
 ,םוקמוא רַאפ קידנרעטיצ ,ןפיול סיצַאנ יד ךיז ןזָאל

 -עג ןשטייד יד ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןטכירעגמוא ןקיזָאד םעד בילוצ
 -נָא טנַאלּפעג ןבָאה ייז סָאװ ,עיצקַא-גנוריטרָאּפעד יד ןסייררעביא טזומ
 ,יינסָאדנופ ןביוהוצ

 --- "רורד רפס, ןיא ןיקטעבול .צ טביירש -- דנַאטשפױא-רַאונַאי רעד
 ַא טַאהעג טָאה ,ןשטייד ליפ ןרָאװעג טעגרהשג טינ ןַאד ןענייז סע םגה
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 -עגּפָא רימ ןבָאה דנַאטשפיוא ןקיזָאד ןיא; .גנוטיידַאב עקיטכעמ ןוא עסיורג
 זיא סע זַא ,ןגייצרעביא טנעקעג ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןסָאש עטשרע יד ןבעג
 ךיא םעד ךָאנ ןעק ןעמ זַא רָאנ ,ןשטייד ןענעגרה וצ ךעלגעמ זיולב טינ
 ,"ןבעל ןביילב

 סָאװ ,טקַאפ םעד טצַאשעגּפָא ךיוה ןעמ טָאה טיבעג ןשירַא ןיא ךיוא
 אימראק רעד ןופ .רעוועג קינייו ױזַא טימ ףמַאק ןיא סױרַא ןענייז ןדיי יד
 -לָאװער 50 :טרָאּפסנַארט-רעװעג ןעיינ ַא ןעמּוקַאב ןַאד ןעמ טָאה "אווָאיארק
 טָאה'מ ןכלעװ טימ ,לַאירעטַאמ-סיירפיוא ליפ ןוא ןטַאנַארג ןוא ןרעוו
 ןסַאג טּפיוה יד ןיא טגיילרַאפ ייז ןוא סענימ טקיטרעפעגסיוא רעטעּפש
 -ילימ ןייגכרוד ךעלנייוועג טגעלפ סע ואוו ,ָאטעג ןופ ןטקנוּפ-ץיירק ףיוא
 -ניא ןעמוקַאב ןעמ טָאה ,דרע-רעטנוא שיליוּפ ןופ ןטרעּפסקע ןופ .רעט
 "ער; ךיוא יו ,רעוועג םינימ ערעדנַא ןקיטרעפוצסיוא ױזַא יוז סעיצקורטס
 ןיא סָאװ ,.דנַאאא טפַאנ ,ןיזנעב ןופ "לייטקָאק-סיירפיואק ןרַאפ ?ןטּפעצ
 .סָאטױא ןוא ןעקנַאט ןגעק ,רעשעלפזווָאטָאלָאמ יד רַאפ ןרָאװעג טצונַאב

 -עג טָאה רעװלָאװער ַא רעבָא ,רעוװעג ןפיוקנייא ךיוא טגעלפ ןעמ
 סעטָאלז ןענָאילימ ןבָאה טפרַאדעג טָאה'מ ןוא סעטָאלז 20,000 ייב טסָאק
 ,טלעג ןעלמַאז ןבױהעגנָא ,ָאזלַא ,טָאה'מ .סרעפמעק 500 ןענּפָאװַאב וצ ףיוא

 טָאה לָאמ ןייא .ןשטנעמ עכייר ףיוא ןרעייטש טגיײלעגפיורַא ךיוא טָאהמ

 ןופ טלעג עצנַאג סָאד טריפעגסױרַא טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער טימ ןעמ

 עכלעזַא ,ןטנַאיצילָאּפ עשילױּפ 2 ןופ ךַאװ רעד ץָארט .קנַאב-הליהק רעד

 יד לייו ,לָאמ ןייא טינ ןריפסיוא טפרַאדעג ןעמ טָאה סעיצאירּפארּפפסקע

 ."םינלזג עשידייפ יד רַאפ ארומ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכייר

 ,טנרעלעג ךיא רעפמעק יד הליחתכל ןבָאה דנַאטשפױארַאונַאי ןופ

 -רעפמעק יד .שטייד םעד דצמ ןעגנושַאררעביא רַאפ ךיז ןטיה וצ ױזַא יו
 טָאה עּפורג עדעי ןוא ,סעיצקַא וצ טיירג קידנעטש ןעוועג ןענייז ןּפורג
 ןַאלּפטעברַאעגסיוא רעירפ ןטיול ,עיציזָאּפ ריא טַאהעג הליחתכל

 א
 לא =

 םוצ ריפניירַא ןימ ַא ןעוועג ןענייז 1942 רַאונַאי ןופ ןשינעעשעג יד

 ַא ןריפ ךיוא ןעמונעג ןַאד טייז טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד ,דנַאטשפיוא

 -סיוא עשידרע-רעטנוא ןוא ןפורפיוא ךרוד טעברַא-גנורעלקפיוא עסיורג

 טניז רָאי בלַאה ַא ןרָאװעג זיא סע ןעוו ,1943 רַאונַאי ןטס22 םעד .סעבַאג

 סױרַא זיא ,ָאטעג ןופ ןדיי 300,200 יד ןופ עיצַאטרָאּפעד רעמַאזיורג רעד

 ןבױלג וצ טינ ןרָאװעג טרעדָאפעג ןענייז ןסַאמ יד ואוו ,ףורפיוא ןַא

 -סטעברַא ןיא ךיז ןעניפעג עטריטרָאּפעד יד זַא ,תועידי עקידרדסכ יד

 זַא ןרָאװעג ןזיװעגנָא ךיוא זיא סע .קסיורבאב יצ ,קסניּפ ןבעל ןרעגַאל

 ןטנעגַא עטפיוקרַאפ ךרוד ןוויכב טיײרּפשרַאפ ןרעװ ןעגנַאלק עכלעזַא

 יד .ןטייקירעװש ןָא ,עיצַאטרָאּפעד עיינ ַא טנַאלּפ סָאװ ,ָאּפַאטסעג ןופ
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 ןזייװסיױרַא ןוא ןריטרָאּפעד ךיז ןזָאל טינ ןרָאװעג ןפורעג ןענייז ןסַאמ
 ,ךיז טזָאל סע סָאװ ,ץלַא טימ דנַאטשרעדיװ

 טשרעהעג ללכב ָאטעג ןיא טָאה לירּפַא זיב רַאונַאי ןופ טייצ עצנַאג יד
 ןלעװ ןשטייז יד זַא ,טרַאװרעד טָאה'מ .גנומיטש עטגנערטשעגנָא ןַא
 רוטּפ קיטליגדנע ידכב סעיצַאטרָאּפעד יד ןעיײנַאב רעדיװ רעטעּפש-רעירפ
 ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ ךעלטשער ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןרעוװ וצ
 רערעדנַא רעד ןופ .טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןסַאג יד ףיוא ?סעקנַאּפַאלא יד
 ןופ גנורעקלעפַאב רעד וצ ןפור טימ ךיז טעדנעוװעג ןשטייד יד ןבָאה טייז
 ,ָאטעג ןופ ץוחמ ןריפסיורַא ןזָאל ךיז ןלָאז ייז זַא ןּפַאש ןוא ןקירבַאפ יד
 ערעסעב טשרמולכ ןוא עיינ טנדרָאעגניא ייז רַאפ ןרעװ סע ראו
 ,רעצעלּפ-סטעברַא

 ןויכב רעמיטנגייא-קירבַאפ עשטייד יד ןבָאה 1943 רַאוהבעּפ ביײהנָא
 רעטעברַא עשידיי יד ןשיװצ עיצקַא-עדנַאגַאּפָארּפ עטיירב ַא ןבױהעגנָא
 טרידיווקיל טרעוװ ָאטעג סָאד לייוו ,עשרַאװ ןופ ריפסיורַא ןקיליוויירפ ןגעוו
 רעטייוו ןטעברַא ןלעװ ,"גנולדיזמוא, רעד וצ ןייז םיכסמ ןלעוו סָאװ ,יד ןוא
 רעטלאוו טנַאקירבַאפ רעד .קינוארט ןוא ווָאטַאינָאפ ןופ ןרעגַאל יד ןיא
 .רעבירַא םוצ רעטקיטעמלופַאבק סלַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סנעבעט
 ?עשרַאװ ןיא לַאטרַאװק ןשידיי ןופ ןעגנומענרעטנוא יד ןריפ

 -עגרעדנַאנַאפ ,ןפורפיוא טימ טרעפטנעעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 גנורעדנַאװרעביא "עקיליוויירפ, יד זַא ,קידנזייװנָא ,ָאטעג ןרעביא טּפעלק
 יד ,רעצעלּפ-סטעברַא עיינ יד ןיא עטלעדיזעגמוא יד ןטכינרַאפ וצ טליצ
 ןבָאה ייז יו טקנוּפ --- ,ךיז רַאפ ןטסולרַאפ ןָא ןריפכרוד סע ןליוו ןשטייד
 .רעירפ ןָאטעג סע

 ןליפַא טוואורפעג טָאה ,לַאפכרוד ןייז קידנעעז ,סנעבעט רעטלָאװ
 ,ץנערעפנָאק ַא ףיוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ רעייטשרָאפ ןדָאלנייא
 , ,רד וצ/ גנולטימרַאפ ךָאנ טעדנעװעג ךיז טָאה טַארנדי רעד
 .שזניא טָאה ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא גנודַאלניא יד ןעװ .רעפיש
 ךיא; ןשטייד יד טנָאזעג ,טַארנדיי ןופ רעציורָאפ רעטצעל ,םיובנעטכיל
 רעד ."גנוריגער רעדנַא ןַא טשרעה ָאד .ָאטעג ןיא טינ טכַאמ ןייק בָאה
 (',ןלַאפעגכרוד זיא ,תוחוכ עשידיי יד ןטלַאּפש וצ ןשטייד יד ןופ בורּפ

 -רעד ןביוא יד ןדניצרעטנוא ךרוד ,טעטכינרַאפ ךיוא ןבָאה רעפמעק יד
 עצנַאג סָאד ןעמוקעגמוא זיא'ס ֹואו ,קירבַאפ-רעלשיט סנאמלַאה עטנָאמ
 ץטלעמוטעצ יד .אפוג עדייבעג יד ןוא ןענישַאמ עטקַאּפעגנײא יד ,ףָאטש"יור
 ןופ .ןטסולרַאפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןדיי יד ןפָאלעצ ךיז זיא ךַאװ
 ךיוא :25 זיולב גנולדיזמוא וצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה רעטעברַא טנזיױט יד
 טינ רענייק ךיז טָאה ןקירבַאפ-רעטשרעב יד ןופ רעטעברַא 3500 יד ןופ
 ,רָאפּפָא םוצ ןדלָאמעג

 קינװָאקלוּפ טיירגעגוצ טָאה ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןופ ןַאלּפ םעד
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 -ַאקינומָאק יד ןסירעגרעביא טָאה רע .רעריפ-יײצילָאּפ ןוא ,ס.ס ,ןהעמאז

 -מורַא ןוא ָאטעג ןטימ תונכש ןיא ןסַאג יד ןיא ןעייוומארט יד ןופ עיצ

 טימ טנּפָאװַאב ,ןעגנולײטּפָא יצַאנ עקרַאטש טימ ָאטעג סָאד טלגנירעג

 "נָאק ןעועג ןענייז תוחוכ טּפיױה ענייז .רעוועג ןישַאמ ןוא רעפרַאוװנליױק

 ןופ סעירעטרַא טּפיוה יד ןופ ענייא ,טַאג ףָאהנעמַאז רעד ףיוא טרירטנעצ

 ןבָאה ןענופעג ןטרָאד ךיז טָאה סָאװ ,רעגַאל-טּפיוה סנרעמאז ןופ .ָאטעג

 ןוא ,ָאטעג ןופ ןסַאג ערעדנַא ןיא ןעגנירדניירַא טפרַאדעג ןעגנולײטּפָא

 רערעדנַא רעד ןופ .ןדיי יד ןריפסיורַא ןופ ןַאלּפ םעד ןטרָאד ןריפכרוד

 טפרַאדעג ןּפָאש ןוא ןקירבַאפ יד ןופ סרעטייל עשטייד יד ןבָאה ,טייז

 "דירפ ךיז ןזָאל וצ ,רעטענרַא יד ןדערנייא ןוא ןטוג טימ ןקריוו לָאמַאכָאנ

 טינ סע טָאה ץלוש ןוא סנעבעט ןופ ןקירבַאפ יד ןיא .ןריטרָאּפעד ךעל

 ןעגנולעג ?עלעטש-סגנוסַאפמוא-טרעוװא רעד ןיא זיא ןגעקַאד ,ןפלָאהעג

 | ,רעטעברַא לייט םעניילק ַא ןרַאנוצּפָא

 ןיא ףמַאק רעשידלעה רעד זַא ,גנונכער ַא ןבעגענּפָא ךיז ןבָאה רימ,

 .טכַאלש רעד ןופ גנַאגסױא ןפיוא סולפנייא םוש ןייק ןבָאה טינ ןעק ָאטעג

 רעבָא .עדנעקירדרעד ַא ןעוועג ךעלריטַאנ זיא טכַאמרעבױא עשטייד יד

 ןופ עיצַאדיװקיל רעד ייב ןטסולרַאפ ענעגייא ןדיימסיוא טלָאװעג ןבָאה ייז

 ,ןפיוקרַאפ וצ ןטסרעײטמַא יו ןבעל ערעזנוא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ָאטעג

 ,טַאט רעקיטומ ,טרָאװ-סגנוגייצרעביא רעזנוא ןופ סולפנייא ןרעטנוא;

 ןופ ףור ןפיוא .טרעדנעעג ךעלטנירג ָאטעג ןיא ןעגנומיטש יד ךיז ןבָאה

 -- דיי לָאצ עניילק ַא רָאנ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה ,עיצַאוקַאװע עקיליוויירפ

 "עג טשינ ןבָאה סָאװ ןוא ןעגנואווצעג וצרעד ייז טָאה רעגנוה רעד סָאװ ,יד

 "עג ןעזעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .ןבעלוצרעביא גָאט םעד סָאװ טימ ,טַאה

 (=ןדיימסיוא טלָאװעג ןרעג סע ןבָאה ייז שטָאכ ,טּפַארק ןדנעוװצנָא ןעגנואווצ

 1943 לירּפַא ןט19 ןופ דנַאטשּפױא רעד

 יד ןבָאה ,גָאטרַאפ 2 ,טכַאנ"רדס רעטשרע רעד ןיא ,לירּפַא ןט19 םעד

 -טיל ןוא רעניארקוא ,רענעגייא ןופ ןלָארטַאּפ טכידעג טלעטשעצ ןשטייד

 ןגעו ןדלָאמעג סנטסָאּפ ריּפש עשידיי ןבָאה 0 .ײצילָאּפ רעשיוו

 "רַאפ 4 .חטש ָאטעג ןפיוא ךיז ןרירטנעצנָאק סָאװ ,סעיצַאמרָאפ ערעסערג

 .סעיציוָאּפ ערעייז ףיוא ןעוועג ןיוש ןּפורג-ספמַאק עשידיי יד ןענייז גָאט

 ,ןטַאמרַאה עניילק ןעקנַאט טימ ,-,ס .ס עטנּפָאװַאב 0 ןבָאה ירפ 6

 -ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא ןעגנירדניירַא ןעמונעג ,ןסנַאלובמַא ןוא סָאטױא-טסַאל

 ,בַאטש-סגנולדיזסיוא רעצנַאג רעד ןיײרַא ךיוא זיא ייז טימ ןעמַאזוצ .חטש

 -עטלעהַאב רעייז ןיא ןײרַא ןענייז ןדיי יד .ָאּפַאטסעג ןוא .ס.ס ןופ ןריציפָא
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 ןבילבעג זיא ָאטעג ןופ חטש ןפיוא ,דרע רעד רעטנוא ,סרעקנוב ןוא ןשינ
 ,עיצַאזינַאגרָא ספמַאק עשידיי יד ךָאנ

 -עג טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ,*?בָאשז, ןֹופ בַאטש רעד
 ןזָאלרעד טינ טעװ ןסַאג-ָאטעג יד ןופ חטש רעלָאמש רעד זַא ,זַא ,ןטלַאה

 סָאד .ןרירוװוענַאמ וצ ללכב ןוא לענש ךיז ןגעװַאב וצ ןלייט עשטייד יד
 יד ןריקַאטַא וצ ידכ ,רעפמעק יד ךרוד ןרעוו טצונעגסיוא טפרַאדעג טָאה
 -טכידעג ,עפיט יד ןיא ןדיי ןּפַאכ ייז ןזָאל טינ ןוא ןשטייד עדנרישרַאמנײרַא
 טנדרָאעגנייא ןענייז דנַאטשרעהיװ ןופ ןטסענ יד .ָאטעג ןופ ןלייט עטניואווַאב

 ,ָאטעג ןיא ןעגנַאגנײרַא-טּפיוה יד ןופ ןעגנוציירק ןוא ןגָאר יד ייב ןרָאװעג
 רעזייה עכיוה ןופ רעטסנעפ יד ייב ,ןענָאקלַאב ,רעמעדיוב ,רעכעד יד ףיוא--
 ןוא סעקוועלאנ קע ףיױא רעירפ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאד ,וװ;זַא.א
 רעד ,סַאג"ףאהנעמאז ףיוא ןוא עקסווָאנארומ ןוא סעקוועלאנ ףיֹוא ,עשנעג
 .עלימ ייב רקיע

 צלַא יד ןופ טריקַאטַא ןרעו לענש-ץילב טפרַאדעג טָאה שטייד רעד
 ,ךעלגעמ ביוא ןוא ,שרַאמרָאפ ןייז ןיא ןרעוו ןטלַאהעגּפָא ןוא ןטקנוּפ עטנּפָאװַאב
 ַא ןעוועג יאדווַא טלָאװ סָאד סָאװ ,ָאטעג ןופ ןרעו ןבירטעגקירוצ ךיוא --
 לע ןשטייד יד ןעוו רעטעּפש -- .רעלדנעטשפיוא יד ןופ גיז רעסיורג
 'ךעלגעמ ןוא ןעקנַאט טימ ךיוא ןוא ןלייט ערעקרַאטש טימ ןעמוקקירוצ רעכיז
 :רעטנוא ךיז ןעיצקירוצ טפרַאדעג רעפמעק יד ןבָאה -- ,ןענַאלּפָארע ךיוא
 ייד ןגעק ןריפ ןטרָאד ןופ ןוא ,סרעקנוב ןוא ןסינעטלעהַאב יד ןיא דרע רעד
 טָאה -- ןַאלּפ רעזנוא ןופ עזַאב יד, .,ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןימפ ַא ןשטייד
 .ןומ ןלעװ ןשטייד יד .טניריבאל-ָאטעג רעד זיא -- שטיוועלינא ןבירשעג
 עיצינומַא ,רעועג ןעמוקַאב ןלעו רימ ביוא .ָאטעג ןיא ןפמעק םישדח
 טימ ןלָאצַאב אנוש רעד טעוװ ןפרַאד רימ ליפיוו ,לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא
 (?,?טולב םי ַא

 .ןופ ,לַאנַאק לארשי ןעוועג זיא טיבעג-ָאטעג ןלַארטנעצ ןופ טנַאדנעמָאק
 יד ןופ ,יקסנילרעב שריה ןוא ןַאמלעדע קערַאמ-ןטַאטשרַאװ-רעטשרעב יד
 .טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד .רעלעה רזעילא ןטַאטשרַאוװ-סנעבעט
 .,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןעוועג ןענייז ייז ןופ 11 ,ןּפורג-ףמַאק 22 תושר ריא ןיא
 .,5 -- (ריעצה ץולחה/טייהיירפ) "רורדא :"ץולחהק םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ
 ןענייז ןּפורג 4 ,עּפורג ןייא וצ --- הינודרוג ןוא אביקע ,4 -- ריעצהרמושה
 וצ (.ר.פ.פ"ןטסינומָאק) ןענייארַאפ עקניל יד ןֹופ --- 4 ,"דנובק ןֹופ ןעוועג

 .רעשידיי רעד .ןויצ ילעוּפ עקניל ןופְז וא .ס ,צ"ןויצ ילעוּפ ןופ עּפורג ןייא
 ,ןּפורג 18 ןעמַאזװצ טַאהעג טָאה טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ

 -- "רורד. ןופ :ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ןּפורג יד ןופ ןטנַאדנעמָאק סלַא
 קחצי ןוא עדיורב לרעב ,ןַאמטוג ךונח ,ןייטשטרא הירכז ,דלאוו ןימינב
 .י ,יקסרָאװדָאװָאנ דוד ,סאווָארג יכדרמ -- "ריעצה רמושהש ןופ .ןייטשיולב
 ,ץלאזיורג בייל ,יקסוַאזָאר לוולעוו --- "דנובש ןופ .רעברַאפ .י ןוא ןטרַאגנייוו
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 ,עוואק קירנעה -- ןענייארַאפ עקניל יד ןופ ,גרעבכָאה דוד ,סענָאלב קערוי
 ילָעוּפמ ןופ .ןיקסירב לעוװַאפ ןוא ,ןַאּפשנירג קערוי ,גרעברעבליז קירנעה
 שריה -- ןויצ ילעוּפ עקניל ןופ ,שטיווארעיימ (ריאמ) קערַאמ .ס.צ"ןויצ
 ,דנַאטשפיוא םעניא ןלַאפעג ןענייז ןטנַאדנעמָאק עלַא טעמכ --- יקסנילרעב

 ןוא סנעבעט ןיא 8 ,ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןּפורג 9
 יד ןופ גנופַאװַאב-טּפױה יד .ָאטעג ןטשרע ןיא 5 ןוא ןטַאטשרַאװ-ץלוש
 ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא ןטַאנַארג ,ןרעװלָאװער ןופ ןענַאטשַאב זיא רעפמעק

 ץוחמ טפיוקעג ךיוא ןוא דרע-רעטנוא ןשירעטילימ ןשילוּפ ןכרוד טקישעגוצ
 סעבמָאב טעברַאעגסיוא ןעמ טָאה לַאירעטַאמ-סיירפיוא םענופ .ָאטעג םעד

 ןייז ןיא טלייצרעד יקסווָאקישזאב ,ט בַאטש ןופ דילגטימ רעד ,ןטַאנַארג ןוא

 סעבמָאב יד םגה זַא ,דנַאטשּפױא ןגעו עטסעב יד ןופ רענייא) ךוב
 -סיירפיוא ןקרַאטש  ַאזַא טגָאמרַאפ ייז ןבָאה עוויטימירפ ןעוועג ןענייז
 טנעקעג ייז טָאה'מ ױזַא יו ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ןשטייד יד זַא ,חוכ

 ,ָאטעג ןיא ןקיטרעפסיוא
 ָאטעג ןיא זיא ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ ןּפורג 22 יד רעסיוא

 רעשירעטילימ עשידיי, ןטסינָאיזיװער יד ןופ עּפורג-ספמַאק ַא ךיוא ןעוועג
 "רַאפ ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,(יװַאקסיָאװ קעזנאיווז יקסווָאדישז) "דנַאברַאפ
 "רַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .עקסוואנארומ ףיוא לַאנעסרַא-רעוועג ַא טפַאש

 יד ןיא ןּפורג ספמַאק עקיגנעהּפָאמוא ךיוא יװ ,ןּפורג עדליוו ענעדייש

 רעד רעבָא ,רעוועג סייה טימ לייט םוצ ,ָאטעג ןרעביא סרעקנוב עכיירלָאצ
 ןענייז טוג רעדנוזַאב .נַא .א ,סרעסעמ ,רעגנערד ,סרעמַאה ,קעה טימ רקיע

 היבצ יװ .סענאמרופ ,םיבצק .,סרעגערט ןופ ןּפורג טנּפָאװַאב ןעוועג

 ךיז ןבָאה ,םילשורי ןיא סעצָארּפ"ןאמכייא ןתעב טלייצרעד טָאה ןיקטעבול

 בור'ס טָאה'מ רעבָא ,טיילעגניי טנזיוט 2 טדנעוועג עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד וצ

 לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ ךיוא .רעוועג ןיא לגנַאמ ןבילוצ ,ןגָאזּפָא טזומעג

 .רעוועג-סייה טַאהעג 7007600 ַא זיולב ןבָאה ,רעפמעק

 תוחכ עריא טלייטעצ "?בָאשז; טָאה ,גנולעטשנייא רעד טָא טימ םאתהב

 ,עשנעג ,סעקוועלאנ ןסַאג :ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא--ענייא :ןעגנוקינייארַאפ 4 ןיא

 בַאטש רעד ןענופעג ךיז טָאה ןטרָאד .עקימורַא ןוא עקסנילאוו ,עיוואפ ,עלימ

 .שארב ןשטיוועלינא טימ

 -רַאפ טפרַאדעג טָאה טיבעג-רעטשרעב ןפיוא גנוקינייארַאפ עטייווצ יד

 שארב ,עקסרעיאטנעיװש-עוװָאלַאװ-רענַאקשיצנארפ קע"ריפ םעד ןקידייט
 .יקסנילרעב שרעה ןוא ןאמלעדע קעראמ טימ

 רעואנארומ ןפיא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה גנוקינייארַאֿפ עטירד יד

 .יקסװָאקטוג והילא ןטלַאהעגנָא טָאה בַאטש ןטימ גנודניברַאפ יד ,ץַאלּפ
 ימ .שזניא טימ שארב ןטסינָאיזיװער עּפורג יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןטרָאד

 ןשידייא םוצ טרעהעג לענָאיצַאזינַאגרָא טָאה סָאװ ,לאדָאר בייל ןוא לעקנערפ

 .*דנַאברַאפ-ןשירעטילימ
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 -בַאפ יד ןופ טיבעג ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה גנוקינייארַאפ עטרעפ יד
 יקפילאוואנ ,עיפילָאװָאנ ,עשטַאמס ,ענשעל ןסַאג יד קידנעמענמורַא ,ןקיר
 רזעילא טריפעגנָא טָאה ןּפורג יד טימ .עקצילעמראק ךיוא לייט םוצ ןוא
 .רעלעג

 טפרַאדעג טָאה לייט ןייא .ןלייט 2 ןיא ןטפערק ענייז טלייטעצ טָאה ןרעמָאז
 רעטייווצ רעד ,רעזייה יד רעביא ןדיי ןּפַאכ ןביײהנָא ןוא סעקוועלאנ ףיוא ןביילב
 -עגפיוא ןעמ טָאה ןענָאפאגעמ ךרוד .סַאג-ףָאהנעמַאז ףיוא קעװַא זיא לייט
 ךיז ןלעטשוצ ןוא ןשינעטלעהַאב ןוא רעזייה יד ןופ ןײגסױרַא ןדיי יד טרעדָאפ
 .טרָאּפסנַארט םוצ

 יד ןענייז סַאג-ףָאהנעמַאז ףיוא ןוא עשנעג ןוא סעקװעלַאנ גָאר ןפיוא
 ןופ ןסָאש ןלַאפעג ןענייז סע .רעייפ טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןשטייד
 טינ סע ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןשיװצ .רעשעלפ-דניצ ,ןטַאנַארג ,ןליוק
 ןסיוטשעגקירוצ ןענייז ןשטייד יד .קינַאּפ ַא ןכָארבעגסױא זיא ,טרַאװרעד
 | | . ָאטעג ןופ ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה ןוא ןרָאװעג

 ,טקַאפ םעד ןגרָאברַאפ טינ טראּפאר ןייז ךיז טָאה ּפאארטס ךיוא
 ,ָאטעג ןיא ןעגנירדניירַא ןט1 (רעזנוא) ייב; :4 יז ,טראּפאר ןייז ןיא קידנביירש
 ,לַאפרעביא ןטיירגעגוצ ַא ךרוד ןטידנַאב עשילױוּפ יד ןוא ןדיי יד ןעגנולעג זיא
 טימ ןעמַאזוצ ,תוחכ עדנריקַאטַא ערעזנוא טנַאה ןיא רעוועג טימ ןסיוטשקירוצ
 ".סָאטױא-רעצנַאּפ ןוא ןעקנַאט יד

 ."רָאפ ךיז ןקור טַאהעג ארומ רעבָא ףליה ןפורעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד
 ."ַאב ןוא עכיוה רעייז ןופ ןסָאשעג רעטייוו ןבָאה רעפמעק יד ייז תעב ,סיוא
 ַא וצ ןעמוקעג זיא סע .ןענָאקלַאב ןוא רעכעד יד ףיוא סעיציזָאּפ עמעווק
 טזומעג רעדיװ ןבָאה ןשטייד יד רעבָא ,יירעסיש רעקיטייזנגעק ןוא רעיינ
 : ,ןטערטּפָא

 .ץינערג ןייק ןעװעג טינ זיא רעפמעק עגנוי יד ןופ החמש רעד וצ
 ןבָאה ףמַאק ןקיזָאד ןטימ טריפעגנָא .סמערָא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה ןעמ
 ,טַאלבטָאר .ל ןוא גרעברעבליז .ה ,ןַאמטוג .ח ,ןײטשטרָא .ז

 ןוא ףָאהנעמַאז ןופ גָאר ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא טכַאלשיטּפיוה יד
 ,סַאג רעד ןופ ןקע 4 עלַא ףיוא ןבָאה ,רעפמעק עטרידַאקירַאברַאפ יד .עלימ
 ןופ ןסָאש עטליצעג-טוג .ענָאלָאק עשטייד עדנרישרַאמנײרַא יד טריקַאטַא
 רערעטיש ןבָאה ,ןטַאנַארג-טנַאה ענעפרָאװעג ךילפערט ןוא ןרעװלָאװער
 "ןדלעהש עשטייד יד .סַאג יד ןופ טקידײלעגּפָא ןוא ןעייר עשטייד יד טכַאמעג
 ,רעזייה יד ןופ ןרעיוט רעטניה ןוא ןבלעוועג ןיא ןטלַאהַאב ןבורּפעג ךיז ןבָאה
 רעד וצ ךיז ןרעטנעענרעד סָאװ ,ןעקנַאט ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ףליהוצ --
 ַא ןיא ןפערט רעשעלפ-ןיזנעב עטליצעג-טוג .רעפמעק יד ןופ עדַאקירַאב
 ,ןשטייד יד ךיוא ןפיול ייז ךָאנ .קירוצ הלהב ןיא ךיז ןעיצ ןעקנַאט 2 .קנַאט
 -רַאפ, ןופ ןסָאשעג ןבָאה ןדיי יד זַא טלייצרעד רעטעּפש טָאה ּפאארטס
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 ןבָאה ןשטייד עטשַאררעביא יד זַא ,םינּפ ַא -- ,"רעצעלּפ-רעיול ענעדייש
 ןסישקירוצ ןיהואוו ןוא טמוק רעייפ רעד ןענַאװ ןופ טסואוועג טינ

 רעד ןגעװ טכירַאב ןקירעיױרט םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןרעמַאז
 זַא ,ןּפַארטס טעטכירַאב טָאה ,ןלייט ענייז ןופ הלּפמ רעטרעטרַאװרעדמוא
 ןבָאה ןשטייד יד זַא ןוא רעלדנעטשפיוא יד ןופ טנעה יד ןיא זיא ָאטעג סָאד
 .ןיהַא ךיז ןעמוקַאבנײרַא בורּפ םייב עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט טָאהעג

 .טנעה ענעגייא ענייז ןיא עדנַאמָאק יז ןעמונעגרעביא טָאה ּפאַארטס

 ןפוא טלעטשעגפיוא "רעווסכיירג רעד ןופ ףליה רעד טימ טָאה רע
 יד ןסישַאב ןביוהעגנָא ןוא ,ןטַאמרַאה סָאטעג עדייב ןשיװצ חטש
 ןשטייד עּפֹורג ַא ךיז טָאה ,ןסָאש יד ןופ ץוש ןרעטנוא .סעיציזָאּפ עשידיי
 ןלַאפעג ייז ףיוא זיא 29 ףָאהנעמַאז ןופ רעבָא .ָאטעג ןיא ךיז ןזָאלעג רעדיוו
 -רַאפ ייז .ןשטייד יד טריקַאטַא עּפורג עטריקסַאמרַאפ ַא ןוא ,ןטַאנַארג ליפ
 -ָאטעג ןפיוא ןיוש זיא גָאטרַאפ סקעז בלַאה .ּפָא ןטערט ןוא עטיוט 59 ןריל
 ןביירטרַאפ וצ ןזיװַאב ןבָאה ןדיי יד ,שטייד ןייא ןייק ןעוועג טשינ חטש
 עטריקסַאמרַאפ-טוג ןופ ןוא לענש ,טרַאװרעדמוא םיא קידנריקַאטַא ,אנוש םעד

 .סעיציזָאּפ
 ןטפערק ןרירטנעצנָאק רעדיוװ ןעמונעג .ס .ס יד טָאה גָאט ןט2 םעד = |

 טגעוורעד טינ ךיז רעבָא .טייז ?רעשירַא, רעד ףיוא ןוא סָאטעג עדייב ןשיווצ

 ןייגוצוצ טייל-,ס .ס 300 ןופ גנוליײטּפָא ןַא טבורּפ גָאטײב --- .ָאטעג ןיא ןיירַא

 -רַאפ לייוו ַא ףיוא ךיז טָאה יז ןעוו .קירבַאפ-רעטשרעב רעד ןופ רעיוט םוצ

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןסירעגפיוא רעפמעק ענעטלַאהַאב יד ןבָאה ,ןטלַאה

 עשטייד עדנערישרַאמ יד ןשיווצ .סענימ עטגיילרַאפ ,טקַאטנָאק ןשירטקעלע

 ןזָאלעג ךיז טָאה ענאלאק עשטייד יד ןֹוא קינַאּפ ַא ןכָארבעגסיױא זיא ןלייט

 רעמכָאנ טָאה סָאװ ,ןעייר עדנפיול יד ןסָאשַאב ןבָאה רעפמעק יד ,קירוצ ןפיול

 ןּפאארטס טול -- ןבילבעג ןענייז ןטַאדלָאס עשטייד 22 .ןשטייד יד טלמוטעצ

 עשידיי טיול .הלהב ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה לייט עצנַאג יד ,טיוט ןגיל ---

 .ןשטייד 100-80 ןלַאפעג ןענייז ,ןלעווק

 -רעטשרעב יד ןריקַאטַא רעדיוו ןלױּפַאב ןַאד טָאה עדנַאמָאק עשטייד יד

 טימ ,ךעלנייוועג יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז ןטַאדלָאס יד .,ןקירבַאפ

 .סעבמָאב 2 ןפרָאװעג ךיוא טָאה ןעמ .ןליוק ,ןטַאנַארג ,רעשעלפ-ווָאטָאלַאמ

 ףיוא דנַאטשליטשנּפַאװ ַא רעלדנעטשפיוא יד ןגָאלשעגרָאּפ ןבָאה ןשטייד יד

 רעדיוו ךיז טָאה סע .ןפרָאװענּפָא ןבָאה רעלדנעטשפיוא יד סָאװ ,העש לטרעפ ַא

 טיבעג םעד טרעגַאלַאב ןבָאה תולייח עשטייד יד .יירעסיש ַא ןבױהעגנָא

 טרעדָאפעגפיוא ןעמ טָאה גָאט ןבלעזמעד .ןײגסױרַא םענייק ןזָאלעג טינ ןוא

 קיליוויירפ ךיז ןדלעמ וצ ,ןפָאש-ץלוש ןוא סנעבעט ןופ חטש ןפיוא ןדיי יד

 ךיז טָאה ,ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא יװ טקנוּפ ןוא .ןרעגַאל-סטעברַא יד רַאפ

 ןדנעװנָא טימ ןעָארד ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד ןעװ ,ןדלָאמעג טינ רענייק

 "עג ,ןקירבַאפ עטנָאמרעד יד ןיא ןּפורג-ספמַאק עשידיי יד ןבָאה -- ,רעוועג
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 40 ןרָאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןוא .סעבמָאב ןוא ןטַאנַארג טימ טרעפטנע
 | ,עטעדנואוורַאפ ליפ ןוא עטיוט

 ןבירשעג שטיוועלינא טָאה -- טבעלעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ סָאד;
 ןופ לייט "ןשירַא ןיא ןַאמרעקוצ רעטערטרַאפ ןייז וצ ףמַאק געט 2 ךָאנ
 .ןעשעג זיא סָאװ סָאד . ..רעטרעוו טימ ןבעגרעביא טינ ךיז טזָאל --- עשרַאװ
 ןעגנואווצעג ןענייז ןשטייד יד .ןעמיורט עטסיירד ערעזנוא ןגיטשעגרעביא טָאה
 טגיילרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,ענימ ַא ...ָאטעג ןופ ןפולטנַא לָאמ 2 ןרָאװעג
 -ײטּפָא ערעזנוא עכילטע .ןסירעגפיוא טָאה ,רעטשרעב יד ןופ טיבעג ןפיוא
 ןיא ןטסולרַאפ ערעזנוא .ןשטייד יד ןבירטרַאפ ןוא טריקַאטַא ןבָאה ןעגנול
 ַא טימ ןלַאפעג זיא רע .י ןעמוקעגמוא זיא סע .עלַאמינימ ןענייז ןשטנעמ
 ןעשעג סע זַא ,ליפעג סָאד בָאה ךיא ,סקיב-ןישַאמ רעד ייב טיוט-ןדלעה
 ענעביוהרעד ַא טָאה ,טגָאזעג ןבָאה רימ סָאװ ףיוא ,סָאד וַא ,ןכַאז עסיורג
 / 9, , . "?גנוטיײדַאב

 ןרעביא .גנורידַאבמָאב-ןאגארוה ַא ןבױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה טנװָא ןיא
 רעטעּפש טָאה ּפאארטס ,ןליוק-ןטַאמרַאה טרידָאלּפסקע רעהפיוא ןָא ןבָאה ָאטעג
 -עג ןפרָאװעג זיא סָאװ ,עציביוה עווארטעמיטינעצ-10, יד זַא ,ןבירשעג
 יד ."גנוטסעפ רעד ןופ סעדנַאב יד ןסױטשעגסױרַא טָאה ,ףמַאק ןיא ןרָאװ
 -עגסיוא טָאה ייז ייב זַא טרפב ,ןעיצקירוצ ךיז טזומעג ןבָאה רעלדנעטשפיוא
 "שלעטש-גנוסאפרע-טרעווא יד ןדניצרעטנוא רעבָא ןזייװַאב ייז .עיצינומַא טלעפ
 ,סטוג ןשידיי ןטבױרעגנָא ןופ ןיזַאגַאמ ןסיורג ריא טימ 3 יקוועלאנ ףיוא
 ּפאָארטס .העש 6 זיב ןגיוצעג ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה סעקוועלאנ ףיוא ןפמַאק יד
 ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה רע .ןדיי יד ןופ המקנ עקיטולב ןעמונעג טָאה
 ןוא עקנַארק יד טעגרהרעד ןבָאה סיצַאנ יד ואוו ,6 עשנעג ףיוא לָאטיּפש
 -עדיורב 'רפ ראטקָאד ןטימ שארב לָאטיּפש ןופ לאנאסרעּפ רעד .רעדניק
 | ,טייהרעקידעבעל ןרָאװעג טנערברַאפ זיא רעלעה

 ,סעיציזָאּפ עיינ ףיוא רעבירַא "בָאשז, ןופ גנוריפנָא יד זיא טכַאנײב
 "ץעגוצ רעירפ יד וצ ןייגקירוצ ןעמונעג ןבָאה רעפמעק יד ןופ ןעגנולײטּפָא יד
 .סרעקנוב עטיירג

 ,ץַאלּפ רעוואנארומ ןפיוא ןעװעג זיא ףמַאק ןופ טקנוּפ רעטירד ַא
 רעוואנארומ ןפיוא זיא ,ןכָארבעג ןעוועג זיא סעקוועלאנ יד ףיוא ףמַאק רעד ןעוו
 -נָא רעבָא טָאה יז .ןעקנַאט טימ גנוליײטּפָא ןַא סּפאארטס ןעמוקעגנָא ץַאלּפ
 יד ואוו ,רעזיה לָאצ ַא דצמ דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ףיוא ןפָארטעג
 "רַאפ טנעקעג טינ ןבָאה ןשטייד יד .רעירפ ןופ ןענופעג ךיז ןבָאה רעפמעק
 ַא ךיוא ,גנונּפָאװַאב רעייז ןשיוצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעפמעק יד ןביירט
 רדסכ ןבָאה ייז ןכלעװו טימ ,זױה ַא ןופ ךַאד ןפיוא רעפרַאװ-ןליוק
 טנכייצעגסיוא רעדנוזַאב ךיז טָאה ָאד ,ןשטייד עדנפיירגנָא יד ןסָאשַאב
 רעוואנארומ ןפיוא .ןטסינָאיזיװער ןופ דנַאברַאפ רעשירעטילימ רעשידיי רעד
 -- ?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא, ןייז ןיא קראמ .ב טביירש -- ץַאלּפ
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 :רעוועג ןופ טרָאּפסנַארט ַא --- ףליה עשיליוּפ עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןַאד זיא

 טימ ךיז ןצונַאב ייז זַא ןדיי יד טגידלושַאב ןַאד טָאה ּפאארטס

 עקיטולב ןעמונעג רעדיו ןוא ;"טידנַאב עשיליוּפש ןופ ףליה רעד
 .ענעגנַאפעג טרעדנוה עכעלטע טרָא ןפיוא קידנסישרעד ,ןדיי יד ןופ המקנ
 ןגיוצעגקירוצ ףוס םוצ ךיז ןבָאה רעפמעק יד ,לאדאר ביייל ןלַאפעג ךיוא זיא'ס
 -רעד ייז ןבָאה ,ןקַאילָאּפ ןופ ףליה רעד טימ .רעּפרעק ןייז קידנעמענטימ
 -מורַא עּפורג יד רעבָא זיא לירּפַא ןטס22 םעד .עיניל רעקצאווטא יד טכיירג
 לייט ַא .טרידַאקירַאברַאפ ךיז טָאה יז ואוו ,עליוו ַא ןיא ןרָאװעג טלגנירעג

 .ענעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז עקירעביא יד ,ןלַאפעג זיא
 וצ ידכ ,ןעלטימ ײלרעלַא גנַאג ןיא ןזָאל וצ ןסָאלשַאב טָאה ּפאארטס

 עסיורג ייס ןשטייד יד טפַאשרַאפ טָאה סָאװ ,דנַאטשרעדיװ םעד ןרידיווקיל

 ןעוװעג הדומ רעטעּפש ךיז טָאה רע יװ .הּפרח רעמכָאנ ייס .,ןטסולרַאפ
 לָאז ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא רעד זַא ,ןקָארשרעד ןַאד ךיז ןשטייד יד ןבָאה

 ךיוא ןגעװַאב טינ לָאז ןוא טייז "רעשירַאא רעד ףיוא ןגָארטרעביא טינ ךיז

 ןטסַאהרַאפ ןגעק ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןופ ןָאפ יד ןבייהפיוא ןקַאילָאּפ יד

 ןבָאה ,עשרַאװ ץנַאג ןיא דנַאטשּפיוא ןַא ןקיטשרעד ףיוא זַא ןוא טנַאּפוקָא

 ,תוחוכ עקירעהעג ןייק ןַאד טַאהעג טינ ןשטייד יד

 ןופ ןעגנולײטּפָא ןרָאװעג טקישעגנײרַא ןַאד ןענייז ָאטעג ןיא

 יװ ,טקיטסעּפַאב ךיז ןבָאה רעפמעק יד ואוו רעזייה יד ןסיירפיוא ,ןרעּפאס

 עלעיצעּפס .ןלענוט ןוא ןעגנַאגכרוד עשידרע-רעטנוא ןוא "סרעקנוב. יד ךיוא

 ךעלקניוו עלַא ןיא רעייפ טייזעג ןוא ןרעּפאס יד טײלגַאב ןבָאה רעדניצרעטנוא

 ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה ּפאארטס ,ָאטעג ןופ

 עירטקעלע טימ ליפ רעטנורעד ,סרעקנוב ןופ ץענ עטיובעגרעדנטנאפ קרַאטש

 זַא ןדיי יד טגידלושַאב טָאה ןוא ,ןטײקכעלמעװקַאב ערעדנַא יילרעלכ ןוא

 ןשטייד יד ןעו ,1942 ינוי טייז ךָאנ טגרָאזַאב םעד טימ ךיז ןבָאה ייז

 יד טביולרעד ,עשרַאװ ןופ ןעגנורידַאבמָאב-טפול עשיסור יד בילוצ ,ןבָאה

 ףוסרלכ* ףוס ןבָאה ייז סָאװ סרעקנוב ןוא ןרעלעק-ץוש ךיז ןעיובסיוא ,ןדיי

 11 .ןקעװצ-סדנַאטשרעדיױװ ענעגייא ערעייז רַאפ טצונעגסיוא



 ףליה ןנעוו ןקַאילַאּפ יד וצ םור רעד

 טעדנעוועג ךיז עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד טָאה לירּפַא ןטס23 םעד
 םעד ןגעוו קידנלייצרעד ,גנורעקלעפַאב רעשיליֹוּפ רעד וצ ףורפיוא ןַא טימ
 ןעוועג זיא ףורפיוא ףיוא גנַאלקּפָא רעד .ףליה וצ קידנפור ןוא דנַאטשפיוא
 -ָאמעמ ןייז ןיא ,רעטעּפש רָאי בלַאה ַא טימ ,טָאה ןַאמרעקוצ .י .רעקיטשינ ַא
 ןקיטלָאמעד םוצ םודנַארָאמעמ ןייז ןיא 1942 רעבמעווָאנ ןטס26 ןופ םודנַאר
 -אמאק) ראב נעג ,ײמרַא רעשידרערעטנוא רעשילױּפ רעד ןופ רידנַאמָאק
 -םיוא ןתעב טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד זַא טנָאמרעד ,(יקסוואר
 -ָאק ןטימ שינעגעגַאבש ַא ךיוא ןוא ףליה טרעדָאפעג לָאמ עכעלטע דנַאטש
 ןטגָאזעגוצ-גנַאל םעד ןריפכרוד ןגעוו "אוואיארק אימרא; רעד ןופ טעטימ
 ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי יד .?ָאטעג ןטרעגַאלַאב ןרַאפ ןַאלּפ"ספליה
 ייז טסירגַאב יז זַא ןוא ןדיי יד וצ יורטוצ טָאה ײמרַא רעװעשרַאװ, יד זַא
 טָאה ףליה יד ,"ןפלעה ייז ליוו ןוא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,טסייג ןרַאפ
 ןופ םרָאפ רעד ןיא, -- ןַאמרעקוצ רעטייוו ןָא טזייוו --- טקירדעגסיוא ךיז
 רעשיליופ) *ישטנַאטסוװָאפ קעזנאיווז יקסלָאּפ" רעד סָאװ ,ןסױטשנעמַאזוצ
 (ב?יָאטעג ןופ סעירעפירעפ יד ףיוא טריפעגכרוד טָאה (דנַאברַאפ-סדנַאטשּפיוא

 ןעוועג טנכייצעגסיוא זיא סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג עשיליױּפ יד
 -םיוא ןפיוא טריגַאער טָאה ,ןלױּפ ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו טרימרָאפניא
 רעד טָאה 1943 יַאמ ןט5 םעד .ךָארבסיוא ןייז ךָאנ ןכָאװ 2 רעכעה דנַאטש
 ןכרוד טעדנעוועג ךיז יקסראקיש וואלסידאלוו רעטסינימ-רעימערּפ רעשילױּפ
 ןבעג וצ יז קידנפור ,ןלױּפ ןופ גנורעקלעפַאב רעד וצ עדער ַא טימ ָאידַאר
 יד ןופ טַָאלבגולפ ַא .עשרַאװ ןופ ןדיי םענעדנעפמעק יד וצ ףליה עדיווטעי
 רעד רעטניה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא
 טימ ןענערָאװ טימ טצינערגַאב זיולב ךיז טָאה גנוריגער-תולג רענָאדנָאל
 ןוא ייז ןרסמ סָאװ ,ןדיי יד ןרישזאטנאש סָאװ ,יד ןגעק ןפָארטש עגנערטש
 ,טנַאּפוקָא ןשירעכערברַאפ םעד םורַא ױזַא ןפלעה ןוא ןריבאר

 ןָא טזייוו דנַאטשפיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןגעוו ךוב ןייז ןיא קרַאמ רעב
 ליפ ןעוועג זיא רעלדנעטשפיוא יד "עידרַאװג-סקלָאפ, רעד ןופ ףליה יד זַא
 טָאטש-טלַא ןיא ףמַאק םוצ ןּפורג עריא 3 טריפעגניירַא טָאה יז .רעדנטיידַאב
 ןעיצוצּפָא ידכ -- ,ָאטעג םייב טרַאה ,עווָאפאקא-ענשעל ןופ טנגעג ןיא ןוא
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןפלעה וצ ידכ ךיוא יו ןשטייד יד ןופ לייט ַא ךיז ףיוא
 םעד ךרודה טָאה "עידרַאװג-סקלָאפ יד; .ָאטעג ןופ ןפיולטנַא טוואורּפעג
 -- ,רעלדנעטשפיוא-ָאטעג יד טימ טפַאשרעדורב-ןפָאװ יד טריטסעפינַאמ
 (1?,ףוס םוצ קרַאמ טביירש

 ןוא ןטייקירעװש יד בילוצ ,רעהפיוא ןָא ןעגנַאגעגנָא זיא ףמַאק רעד
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 יד ןופ גנודניברַאפ יד ןסירעגרעביא רעבָא ךיז טָאה ןטסולרַאפ עסיורג

 טריטַאד ,בַאטש ןופ טראּפאר רעטצעל רעד .גנוריפנָא-טּפיוה רעד טימ ןּפורג
 ,געט טכַא ןיוש ךיז טיצ סָאװ ףמַאק רעד זַא ןָא טזייוו ,לירּפַא ןטס26 םעד
 ןפמעק רעטייוו רימ ןלעװ ,ןליוק ןגָאמרַאפ רימ ןמז לכ? :רעטייוו ןייגנָא טעוו

 -עגּפָא ןבָאה ייז זַא ,ךיוא טלייצרעד טראּפאר רעד ."ןקידייטרַאפ ךיז ןוא

 ףליה ןקיש וצ טפור ןוא ןרילוטיּפַאק .ןגעוו םוטַאמיטלוא ןשטייד םעד ןפרָאװ

 רעד .טנעה סאנוש ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ ןזייווַאב ןלעװ סָאװ יד רַאפ
 ןיא ,ענעי ןופ ייס ,סיצַאנ יד ןופ ייס -- ,"טארַאפק ןגעוו ךיוא טדער טראפאר
 ,ןֿפלָאהעג טינ ןוא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,דנַאלסיוא ןיא ןוא דנַאל

 -רעדיוו ןופ גָאט ןטסקעז ןפיוא זיא ץלוש ןוא סנעבעט ןופ חטש ןפיוא
 יד ןיא טרַאּפשרַאפ ךיז ןבָאה רעפמעק יד זַא ,םעד וצ ןעמוקעג ,דנַאטש
 וצ ןשטייד עדנעפיירגנָא יד ןזָאלעגוצ טשינ ןוא רעמעדיוב ףיוא ןוא רעזייה
 ףיוא ךיוא ןעװעג ןענייז ןפמַאק עפרַאש טרעדנוזַאב .ןשינעטלעהַאב יד

 7874 רעזייה יירד יד ןיא ןוא 69 ,67 ךיוא יװ 41 זיוה ןיא עיטילאוואנ

 ;ןטערטוצּפָא טפָא ןעגנואווצעג ןרעוו .ןשטייד עדנסיײרניײרַא יד .ענשעל ףיוא

 | ,ןטסולרַאפ עסיורג טימ

 .סרעקנוב יד וצ ןגָארטעגרעכיא ךיז טָאה לירּפַא ןטס26 ןכָאנ ףמאק רעד

 -שידיי ַא ןופ ףמַאק ןעמַאזניימעג ַא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא לירּפַא ףוס

 רעווָאנארומ ןפיוא ןעשעג סע זיא +*,טעטּפױהַאב קרַאמ .ב יוװ ,עּפורג עשיליופ

 ןטנָאמרעד-ןביוא ךרוד טריפעגנָא ,ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ עּפורג ַא ואוו ,ץַאלּפ

 טימ טקיניײארַאפ ךיז טָאה ,גנילטעק ןַאטיּפַאק ןוא יקסווָאקישטראב טַאקָאװדַא

 .ןרעװלָאװער 12 טימ ןַאמ 120 ןופ לײט-ספמַאק ַא ןעמַאזוצ קידנעדליב ,ןדיי

 ןוא רעוװעג-ןישַאמ ןטכייל ַא ךיוא יװ .דנַא .א ןליוק 500 ,ןטַאנַארג 0

 ןטימ שארב ,ןשטייד ןפירגעגנָא ןבָאה לייט ןקיזָאד םעד .ןסקיב עכעלטע

 ,טַאהעג ארומ טָאה סָאװ ,ןּפאַארטס ןופ לעפַאב ןטיול ,להיד טנַאנעטײל-ָאפוש

 ךיז לָאז ,ָאטעג ןופ ץוחמ ןעוועג זיא סָאװ ,עּפורג רעד טָא ןופ ףמַאק רעד זַא

 ,ןפָאלטנַא לייט ַא ,ןלַאפעג ןענייז ןַאמ 24 .ןקַאילָאּפ יד וצ ןגָארטרעבירַא טינ

 : .ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג עקירעביא יד

 ַָאטעג סָאד רעטנוא ןדניצ ןשמייד יד

 ןייק ןעמוקעגּפָארַא לעיצעּפס זיא סָאװ ,קינצאבאלג ןוילת רענילבול רעד

 יד לכ םדוק ןֹוא -- ,ָאטעג סָאד ןדניצוצרעטנוא ןלױּפַאב ןַאד טָאה ,עשרַאװ

 :טסייה סָאד ,דנַאטשרעדיװ ןזיװעגסױרַא טָאה ןעמ ואוו סרעקנוב ןוא רעזייה

 "רעטשרעב רעצנַאג רעד ןוא ףָאהנעמַאז ,עלימ ,יקוועלאנ ףיוא ןקָאלב ייר ַא

 ןַאד ןבָאה רעפמעק יד .הפירש רעטשרע רעד וצ ןעמוקעג זיא סע .קאלב

 םעניא ,ןּפָאש ןוא ןעניזַאגַאמ עשטייד ןדנוצעגרעטנוא ,ןשטייד יד רעפטנע סלַא

 .סעטָאלז ןענָאילימ קילדנעצ עכעלטיא ןופ טרעוו
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 ןרעקנוב| ןיא תוחוכ ערעייז טריפעגרעביא ןַאד ןבָאה רעפמעק ןדיי יד

 ,ןפמַאק-סגנוקידייטרַאפ וצ ,ןשינעטלעהַאב ערעדנַא ןוא
 ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאֿפ ןעמונעג .ןשטייד יד ןבָאה ,ןטסולרַאפ יד בילוצ

 טלעטשעג ןבָאה ןשטייד יד .ןריטרעזעד ערעייז ןָא ןריפ ףמַאק ןטימ זַא
 ןפיוא ןוא ץַאלּפ רעוואנארומ ףיוא ,ץַאלּפ סיקסנישארק ףיוא עירעליטרַא
 ָאטעג סָאד ןסישַאב ןביוהעגנָא ןוא ,ןטארפינַאב יד ןוא עקסרעי .ווש ןופ גאר
 -ַאמ-סיירפיוא ןוא-ןערב ןפרָאװעג ןבָאה ןענַאלּפָארע ,ןטַאמרַאה ערעווש .ןופ
 טריפעגניירַא ךיוא ןבָאה ןשטייד יד .ָאטעג ןופ ןסַאג יד ףיוא ןלַאירעט
 ןעמונעג טָאה ָאטעג ןופ ןלַאטרַאװק-ןיואו יד .ףמַאק ןיא רעפרַאװ-ןעמַאלפ
 יד ןופ- ןעגנורּפשעג ןענייז ןדיי עטלפייווצרַאפ יד .ןטייז עלַא ןופ ןענערב
 ,רעזייה

 ץיה יד ,סעיציזָאּפ ערעייז ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה ןּפורג-ספמַאק יד
 קיטכיל טכַאמעג ןעמַאלפ יד ןבָאה טכַאנײב ,ךעלגערטרטעמוא ןעוועג זיא
 עדנרעדנַאװ ןיא טריפורגרעביא ךיז ןבָאה רעפמעק יד .ָאטעג עצנַאג סָאד
 יד ןופ תוברוח יד ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סָאװ ,ןּפורג-רענַאזיטרַאפ
 ףיוא ךיז טָאה ןעמ .סרעקנוב ןוא ןרעלעק ןיא ךיז קידנטלַאהַאבסיוא ,רעזייה
 רעטייוו טריקסַאמרַאפ ןוא ,ןעמלעה ןוא ןעמרָאפינוא עשטייד ןיא ןוטעגרעביא
 ,ףמַאק םעד טצעזעגטרָאפ

 :שטיװעלינַא .מ טימ ,דנַאמשּפױא ןופ בַאטש ןופ םוקמוא
 ןט8 םעד ןשטייד יד ןבָאה ,סרעקנוב יד טָא ןגעק שרַאמרָאפ רעייז ןיא

 -עג ךיז טָאה סע ואוו ,18 עלימ ףיוא רעקנוב םוצ טרעטנעענרעד ךיז ,יַאמ
 ,דנַאטשּפיוא ןופ בַאטש-טּפיױה רעד ןענופ

 ןופ טנַאקַאב זיא ,רעקנוב םעד טָא טּפַאכרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ױזַא יו
 ןטרָאד ךיז ןבָאה יַאמ ןט8 םעד זַא (1?,טלייצרעד יקסווָאקישזאב .ט .תודע-תויבג
 -ַאדנָאפ .א ,שטיוועלינא יכדרמ טימ שארב ,ןשטנעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ןענופעג
 -מורַא ןבָאה ןשטייד יד .ןַאמטלַא עיסאט ,טאלבטאר בייל ,אדיורב רעב ,יקסנימ
 ןטרעטיברַאפ ַא טלעטשעג ןבָאה רעלדנעטשפיוא יד ,רעקנוב םעד טלגנירעג
 ,רעקנוב ןיא זַאג ןזָאלעגנײרַא ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .ףמַאק-סדנַאטשרעדיױװ
 ןרַאפ טָאה טאלבטאר קעטול .ןעמוקעגמוא זיא רעפמעק לייט רעטסערג רעד
 וצ ןלַאפנײרַא טינ ןלָאז יז ידכ ,רעטסעוװש ןוא רעטומ ןייז ןסָאשרעד טיוט
 ןַא סעּפע ןענופעג טנעמָאמ ןטצעל ןיא טָאה עּפורג עניילק ַא ,ןשטייד יד
 -רַאפ-בלַאה םיא ןבעל ןרָאװעג ןענופעג סנגרָאמוצ ןענייז ייז ןוא גנַאגסױרַא
 ןשטנעמ יד ןריפסיורַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עּפורג-סגנוטער ַא ךרוד עטשלח
 הדוהי ,דלעפנעזאר לאכימ ,ןַאמטלַא עיסאט :ןעמ טָאה ןענופעג .ןלַאנַאק יד ךרוד
 ,רעטעּפש ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,עקינייא ךָאנ ןוא רעווארגנעוו
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 יד ןופ ךעלטשער ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא רעטייוו ןענייז ןפמַאק יד
 ןסירעגפיוא המקנ סלַא ,ּפאארטס טָאה יַאמ ןט16 םעד .ןפורג-רעלדנעטשפיוא
 -ַארגעלעט ןוא רעזייה עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,עקצאמאלט ףיוא עגָאגַאניס יד
 "ןיואו רעשידיי רענעזעוועג רעד; זַא ,רעגירק לַארענעג ,ףעש ןייז וצ טריפ
 רעבָא ןענייז ןפמַאק ענלעצנייא ."ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה קריצַאב
 זיא ּפאארטס .יַאמ ףוס זיב ,ָאטעג ןופ תוברוח יד ןיא שידַארָאּפס ןעגנַאגעגנָא

 ,נעג ךרוד ,ָאטעג ןגעק עיצקַא רעשירעטילימ ןייז רַאפ ,ןרָאװעג טנכייצעגסיוא
 "יא ןטימ ,תוחוכ עשירעטילימ עשטייד יד ןופ רידנַאמָאקטּפיױה ,לטייק

 -סיא ןעמוקַאב ןבָאה ןפליהעג ענייז ךיוא .גנַאר רעט1 ץיירק ןענרעז
 (טיוט ןכָאנ ייז ןופ עקינייא) ָאטעג סָאד קיטולב ןרידיווקיל רַאפ ןעגנונכייצ

 "רַאפ ןסיורג םעד ןבָאה ,ןטימעסיטנַא עשיליוּפ ךיוא יוװ ןשטייד יד
 ,טקַאפ םעד ןביירשוצוצ טוװאורּפעג רעטעּפש דנַאטשפיוא ןופ רעיוד ןוא םענ
 ,רעריטרעזעד עשטייד ...ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא טשרמולכ זיא רע סָאװ
 ךיוא טָאהװמ .ןרידנומ עשטייד ןיא ןדיי עטיוט ןענופעג טָאה ןעמ תויה
 רעלדנעטשפיוא יד ןבָאה רעוועג ןוא עיצינומַא יד זַא ,ןגיל ַא טריצירבַאפ
 ןבָאה רעפמעק ךס ַא זַא ,זיא תמא רעד .ןטושַארַאּפ עשיטעווָאס ןופ ןעמוקַאב
 ןיא ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,םידגב עשטייד ןיא ןָאטעגנָא הליחתכל ךיז
 -סיוא ןופ בורּפ-םצע רעד .טעברַאעגסיױא ייז טָאה ןעמ ואוו ,ןטַאטשרַאװ

 -סיוא ןופ ןוא דנַאטשפיוא ןופ רעריפנָא סלַא ןריטרעזעד עשטייד ןעניפעג
 ַא זיא -- ,עיצינומַא ןוא רעוועג עשיטעווָאס ןגעוו השעמ-עבָאב ַא ןטכַארט

 ןשיוװצ רעּפעלשכָאנ עשיטימעסיטנַא ערעייז ןוא ןשטייד יד יװ ,זיײװַאב
 טייקטסיירד ןוא הרובג ,םענרַאפ םעד ןופ טשַאררעביא ןעוועג ןענייז ןקַאילָאּפ
 .טפמעקעג ןבָאה ןדיי יד עכלעוו טימ

 רעדילגטימ 2 ןבָאה לירּפַא ןטס230 ןפיוא ןטס29 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 ןופ לעפַאב ןטיול ,ךירדירפ טנומגיז ןוא רעיהטאר החמש ,"בָאשז, ןופ
 ןופ לייט ?רעשירַא; רעד ןיא ןעמוקַאבסױרַא ךיז ,גנוריפנָא-טּפױה רעד
 רעד טימ טָאה סָאװ ,ןַאמרעקוצ .י טימ טנגעגַאב ךיז ןבָאה ייז ואוו ,עשרַאװ
 עיצקַא-סגנוטער ַא טריזינַאגרָא ?עידרַאװג-סקלָאפק רעד ןוא ,ר.פ.פ ןופ ףליה

 טימ טפמעקעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעפמעק ָאטעג ןיא ענעבילברַאפ יד רַאֿפ

 ,עיצינומַא ןוא רעוועג ןָא טפָא ןוא תוחוכ עטצעל יד



 ןלַאנַאק יד ךרוד גנומער
 רעפמעק יד ןריפסיורַא סָאד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא יַאמ ןט8-ןט9 םעדי

 החמש .טייז "רעשירַא; רעד ףיוא ָאטעג ןופ ןלַאנַאק-סגנוקינייר יד ךרוד

 םעד רעבָא ,יַאמ ןט8 םעד ָאטעג ןיא קעווצ םעד וצ ןײרַא זיא רעזייהטאר
 ,רעקנוב-טּפױה םעד ןעלגנירמורַא ןֹזיװַאב ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןבלעז

 עכעלשנעממוא ןיא שממ ןעמוקעגרָאפ זיא אפוג ןלַאנַאק יד ןייגכרוד סָאד
 סָאװ ,לָאמטפָא ןוא ץומש ןיא טקיטשעג ךיז ןבָאה רעפמעק יד ,ןעגנוגנידַאב

 -עגסיוא טינ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג ,זדלַאה ןזיב טכיירגרעד טּפָא טָאה
 ,ןשטייד יד ,ןשטייד יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז לייט ,ןלַאפעג ןוא ןטלַאה
 טוואורּפעג ןבָאה ,עיצקַא-סגנוטער רעד ןגעוו ןעגנַאגרעד רעטעּפש ןענייז סָאװ
 -טסעדנופ ,ןלַאנַאק יד ןיא ןזַאג עקיטפיג קידנזָאלנײרַא ,גנוטער רעד ןרעטש
 ףוס יז ןעמענרעבירַא ןוא רעפמעק לָאצ ַא ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג זיא ןגעוו
 יגעיעג ַא טנדרָארַאפ ןבָאה ןשטייד יד .טייז ?רעשירַאא רעד ףיוא ףוס לכ
 .גלָאפרעד ןָא רעבָא

 ַא) 1943 רעבמעוװָאנ ןופ םודנַארָאמעמ ןייז ןיא טָאה ןַאמרעקוצ קחצי |

 ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ זַא ,ןזיוװעגנָא (דנַאטשפױאיָאטעג ןכָאנ רָאי בלַאה

 -נַאמָאק ןוא רעפמעק יד ןופ טנעצָארּפ 90 .ןשטנעמ 70 םיוק טעװעטַארעג
 | .ןעמוקעגמוא ןענייז עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןריד

 ןרעו טריפעגּפָא רעפמעק יד ןגעלפ ,ןלַאנַאק יד ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ
 רַאפ ארומ ַא ןעוועג ךיוא ייברעד זיא סע .דלַאװ רעוװָאקשיװ ןיא ,רקיע רעד
 .ןשטייד יד וצ ןקַאילָאּפ עשירעטעררַאפ ןופ הריסמ ַא

 יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענייז רעפמעק עטעװעטַארעג יד

 זיא 20 ןופ עּפורג ַא ."אוואדול אידרַאװג רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןלַאנַאק

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .,ווָאקשיװ ןוא יקנאימָאל ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא

 יכדרמ טימ שארב ,דלַאװ ןיא דַאירטָא ןַא ןפַאשעג ייז ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ

 ַא ןעמענרַאפ טוואורּפעג טָאה עּפורג יד .סופצראווש םַאדַא ןוא סאווָארג

 רעד ןוא ?אוואיארקו .אימרא; .רעד ןשיווצ עיציזָאּפ עקידנעטשטסבלעז
  ."אוואדול אאידרַאװג;

 רעד ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב סאווָארג ןופ עּפורג יד זיא ,םעד ץָארט = |
 טעדרָאמרעד ןוא (עניארבז יליס עוואדאראנ) *.ז .ס .נ2 רערענָאיצקַאער
 רעטעּפש ןלַאפעג זיא רעפינש בוד טימ שארב לייט רעטייווצ ַא .ןרָאװעג
 "-צרַאװש טימ שארב לייט רעד ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא-טסוגיוא ןשילוּפ ןיא
 זיא ,ןשטייד ןגעק ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןסופ

 ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג רעטעּפש רעבָא
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 טבעלרעד ןבָאה רעדלעוו רעװָאקשיװ יד ןיא רעפמעק עשידיי עלַא ןופ

 ,20 יוװ רעקינייוו גנואיירפַאב יד

 -סגנוקינייר רעייז טצעזעגרָאפ רעטייוו ןשטייד יד ןבָאה יַאמ ןט16 ןכָאנ

 -עּפָא ןַאק ןעוועג זיא סע זַא ,טמירַאב ףוס םוצ ךיז טָאה ּפָאארטס .עיצקַא

 טעטכינרַאפ ןבָאה ןשטייד יד רעכלעוו תעב ,"בַאטשסַאמ ןסיורג ןופ עיצַאר

 עסיורג ַא רעבָא ,רעװעג קינייו ץנַאג ייברעד טרעבארעד ,סרעקנוב 3

 ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא ןעגנודָאל-טימַאניד ךיוא רעטנורעד ,עיצינומַא לָאֵצ

 "וצ רעסיורג רעד ןגעװ תודע טגָאז סָאד ."גנוטעברַאסיױא רענעגייאא ןופ

 ןופ לגנַאמ ןגעו ךיוא רעבָא ,דנַאטשפױא-ָאטעג םוצ טעברַא-סגנוטיירג

 סעצָארּפ רעגרעבנערינ ןתעב טָאה --- גנונפָאװַאב יד ןעוועג זיא ױזַא? ,רעוועג

 ףליה רעד טימ -- ןָאסקעשזד ,רָארוקָאוּפ-טּפױה רענַאקירעמַא רעד טגָאזעג

 ךיז שדוח ַא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי יד רעכלעוו ןופ

 רעטמיטשעג-שירעגירק ןוא רעטנּפָאװַאב-רעצנַאּפ רעד טלעטשעגנגעקטנַא
 "אס

 56,605 "ןעגנַאפעג? ןעמונעג טָאה רע זַא ,טמירַאב ךיוא ךיז טָאה ּפַאַארטס

 ָאטעג ןטהפרשרַאפ ןיא ןּפַאכ וצ ןעגנולעג זיא סע סָאװ ,ענעי טסייה סע ,ןדיי

 -רַאפ ענעגייא ענייז .ןרעגַאל"יקינווארט ןוא ווָאטַאינאפ ןייק ןריטרָאּפעד ןוא

 ןבָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא .קירעדינ רָאג טצַאשעגּפָא ךיוא רע טָאה ןטסול

 ןפָארטעגנָא ןבָאה ןטסולרַאפ עשידיי יד .ןַאמ 1,200"1,000 ןרָאלרַאפ ןשטייד יד

 ענעמוקעגמוא יד קידנענכער טינ -- ,טנזיוט 475 זיב ,רעמ ליפ ,ךיז טייטשרַאפ

 עטרעטשעצ ןוא רעזייה ענעלַאפעג יד ןופ תוברוח יד רעטנוא ןוא רעייפ ןיא

 .סרעקנוב

 ןופ טרעיודעג דנַאטשפיוא רעשידלעה רעד טָאה תועידי עשיליוּפ טיול

 טביירש אקרעטאווק .א .געט 42 --- עשידיי טול .יַאמ ןטס25 ןזיב לירּפַא ןט9

 "עג טָאה דנַאטשפיױא רעד זַא ,1966 לירּפַא ןט19 ןופ ?עמיטש-סקלָאפע ןיא

 (1?,םישדח 2 טרעיוד

 רעד ןיא דנַאטשּפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןרעביא לקיטרַא םעד ןיא

 "נָא טרעוו ,(982 'ז ,2 דנַאב) ?עידעּפָאלקיצנע רעשירָאטסיה רעשיטעווָאסע

 ,71943 ,ילוי בײהנָא ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד זיא; דנַאטשּפױא רעד זַא; ןזיוועג

 "10 סנע טשזזה 808028" טענשַאט דרַאנָאעל ןופ ךוב םעניא

 עשידַארָאפס זַא ,טלייצרעד טרעוו ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפױא םעד טעמדיוועג

 ,ילוי ןטימ ןזיב טרעיודעג ןבָאה ןפמַאק



 טייז רעשירַא רעד ףיוא ןדיי ךרוד ןעזעג ,דנַאטשּפיוא רעד

 רעשירַא רעד ףיױא עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,יקצעלדעש יבצ

 עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו זַא (:!,טלייצרעד ,דילַאװניא-סגירק סלַא ,טייז

 רעגנָא זיא סָאװ ,יאומַארט ַא ןופ רעטעברַא ןַא ןופ ,טסואוורעד ךיז רע טָאה
 ,(ָאטעג ןבעל לייט רעכעלטסירק) ינַאלעיב ןופ ןעמוק

 ,"ָאטעג ןופ ןוא ןיא טסיש ןעמ; זַא ,טלייצרעד טָאה רעטעברַא רעד

 עסייוו-יולב ָאטעג ןיא ןעזעג ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןקַאילָאּפ ערעדנַא

 ענעדיישרַאפ טרעהעג ךיוא טָאה רע .רענעפ (עשיליוּפ) עסייוו-טיור ןוא

 ערעדנַא ...לוטיב טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה עקינייא, .ןקַאילָאּפ ןופ .ןעגנוניימ

 ןעגנערב ךיז טימ טעװ דנַאטשפױא רעשידיי רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןגעקַאד

 ןעזעג טָאה ןעמ ןעװ ,רעטעּפש געט רָאּפ ַא ."דנַאטשּפיוא םענײמעגלַא ןַא

 ךיז ןבָאה ,ןעקנַאט ןוא רעטילימ ןופ ןעגנוקרַאטשרַאפ ןקיש ןשטייד יד יו

 | | ,"טקעּפסער טימ דנַאטשפיוא םוצ ןגױצַאב עלַא ןיוש
 ַא ןעזעג יקצעלדעש טָאה ָאטעג ןופ טייוו טינ ,יקסנישארק ץַאלּפ ףיוא

 טייצ רעבלעזרעד ןיא .ָאטעג סָאד ןסָאשַאב טָאהמ ןכלעוו ןופ ,טַאמרַאה

 ,טשינרָאג לָאמנייק יװ ,עלערַאק ַא טײרדעגמורַא ץַאלּפ ןיא ךיז טָאה

 -עג עשטייד ליפ ןגעוו ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ;
 .."ךעלדנעטשפיוא עשידיי יד ןופ םישעמ עשידלעה ןגעוו ןוא עטעגרה

 רעד טָאה ,ךיור ןעמַאלּפ יד ןופ ןוא יירעסיש רעד ןופ גנַאלקּפָא ןופ

 יקצעלדעש טָאה לָאמ ןייא .רעטייו טייג ףמַאק רעד זַא ,טסואוועג םלוע

 "רַאפ ,עטעילָאמסרַאפ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ,רעלדנעטשפיוא עּפורג ַא ןעזעג
 ,לאזקאוו-חרזמ ןופ גנוטכיר ןיא טריפעג ,עטצרַאװש

 עשידיי ןפערט יקצעלדעש טגעלפ דנַאטשפיוא ןכָאנ ,םורַא טייצ ַא ךיוא
 ערעדנַא ןיא ןוא שזאבילאשז ןיא טּפַאכעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,סעּפורג
 ןעזעג רע טָאה אשטיוואטוראנ ץַאלּפ ףיוא .ָאטעג ןטימ תונכשב רעטרע
 ןבלעז ןפיווא ,2 רָאי ַא ןופ עלעדיימ ַא טריפ טנַאיצילָאּפ רעשיליוּפ ַא יו
 ףיוא םרַאדנַאשז ןשטייד ַא טרסמעג (רעטכעוו-זיוה) ?שזורטס, ַא טָאה ץַאלּפ
 םיא טָאה'מ ןוא דיי ַא זיא רע זַא ,ןטנעמוקָאד ערשכ טימ ,ןַאמ ןגנוי ַא
 רעייז ןעזעג ךיא בָאה ןטקַאפ עכלעזַא, עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא טריפעגּפָא
 -סױרַא טינ ידכ) "ןָאט טנעקעג טשינרָאג רעבָא ,ןקוק טזומעג בָאה ךיא ליפ
 ,(דיי סלַא ,ךיז ןעגנערב

 ,"טייז רעשירַא;פ רעד ףיוא טבעלעגרעביא ךיא בָאה דנַאטשפיוא םעד;
 ןיא טציא טניואוו סָאװ ,ןירעביירש עטנַאקַאב ,ךַאברעױא לחר טלייצרעד
 טגלָאפרַאפ סנטייוורעדנופ ...ףמַאק םעד ןעזעגוצ סנטייוורעדנופ -- לארשי
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 ןדַאקירַאב עזָאלסגנונּפָאה יד ףיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ לגנַארעג םעד

 ,"ָאטעג ןופ

 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא זיא ָאטעג סָאד ןעוו זַא ,טלייצרעד יז
 ,ןסיורד ןופ ,ָאטעג סָאד טלעטשעגמורַא רעשעלרעייפ ןבָאה ,הפירש רעסיורג

 ןלָאז הפירש עשיטנַאגיג רעד ןופ ןעמַאלפע יד ידכ ,ןעגנַאלשרעסַאװ טימ

 ןענייז ָאטעג ןיא ,?טייז רעשידייײטינ רעד ףיוא ןּפַאכרעבירַא טינ ךיז

 -סױרַא ,ןעמַאלפ יד ןופ ןרָאװעג טגָאיעג טנעה יד ףיוא רעדניק טימ סעמַאמ

 ןסילשטנַא טנָאקעג טינ ךיז ןוא ןקָאטש טכיוה ןופ ןענָאקלַאב יד ףיוא ןפָאלעג

 ןרָאװעג ןטָאברַאפ גנערטש זיא ןסיורד ןיא רעשעלרעייפ יד .ןעגנירּפש וצ
 ןדיי לייורעד ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ,ףליהוצ ןעיורפ עקיזָאד יד ןעמוק וצ

 -- ,טשרוד ןוא ץיה ןופ ןרָאװעג עגושמ ןוא טהפרשרַאפ ,ךיור ןופ טקיטשעג

 "רךעייפ ןייא ייב .טשינ ןעמ רָאט טייז רענעי ףיוא רעסַאװ ןצירּפש רעבָא

 יד ןטלַאהעגסיױא טינ ןבָאה --- ןירעביירש יד רעטייוו טלייצרעד -- רעשעל

 ,יורפ .ַא ףיוא טלעטשעגנָא ןוא טנארדיה םעד ןָאטעג ביוה ַא טָאה רע .ןוורענ

 רעדייא ךָאנ .רעדיילק יד ןוא רָאה יד טנערבעג ןיוש טָאה סע רעכלעוו ייב
 רעכעלקילגמוא רעד ןופ ּפָאק םעד טכיירגרעד טָאה רעסַאװ לַארטש רעד
 טרעכעלעגרודַא רעװלָאװער ןשטייד ַא ןופ ליוק ַא ןיוש טָאה,, ,יורפ רעשידיי

 | -"רעשעלרעייפ ןשילױּפ ןופ קרַאק םעד ןטניה ןופ

 ךרוד ייז ןפרָאװעג ןוא סערדלָאק ןיא רעדניק טלקיוועג ןבָאה סעמַאמ

 ןטעברעביא ,רעטצנעפ ןכרוד ןצַארטַאמ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה'מ .רעטסנעפ
 ,ןזָאלּפָארַא ךיז טװאורּפ ןעמ ןוא רעכעטנַאה טימ ףיונוצ רעכעלייל טדניב'מ,
 ןזױּפ ענעכָארקעגּפָארַא יד .ןטונימ עטשעל יד רַאפ קידתונשקע טפמעקימ

 ,רעסַאװ ןּפָארט ַא ךָאנ ,ףליה ךָאנ ןעמ טפור טסיזמוא ,סרעלעק יד ןיא ןײרַא
 ...עטלפייווצרַאפ ,עכעלקילגמוא םלוע םעד ןשיווצ ןוא .םס ןּפָארט ַא רעדָא
 יד -- ,טיוט ןרַאפ ארומ ןייק טינ ןֿבָאה סָאװ ,טיילעגנוי ןּפורג ךיז ןגעוװַאב

 י / (גפָאטעג ןופ רעפמעק עקעטשעגניי
*5 

 לא

 ןַארַאפ ןענייז עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןֹופ סיורג רעד ןגעוו

 זיא יקסוואקארק ןאפעטס רָאיאמ רעשיליוּפ רעד .ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ

 ןעוועג זיא רעקינייו ליפ .800 ןעוועג זיא רעפמעק לָאצ יד זַא ,רעשמ ךיז

 ליפיוו "דנַאברַאפ ןשירעטילימש ןשיטסינָאיזיװעד ןיא רעפמעק לָאצ יד

 טינ זיא -- ,"ןּפורג עדליוק ענעפורעג יֹוזַא יד ןיא טפמעקעג ןבָאה סע

 | | | ,טסואווַאב

 עלַא ץָארט זַא ,טנַאקַאב זיא ,רעפמעק יד ןופ גנונּפָאװַאב רעד ךייש סָאװ |

 ןוא ןטַאנַארג ,ןרעװלָאװער ןופ ,רקיע רעד ,ןענַאטשַאב יז זיא ,ןעגנואימַאב

 .רעשעלפ-דניצ
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 טימ טרירעּפָא ןשטייד יד ןבָאה םעד ןגעק זַא ,ןָא טזייוו יקסוואקַארק |

 "טינשכרוד ןיא; ןפָארטעגנָא ןבָאה -- ןָא טיג ּפָאַארטס יוװ --- סָאװ ,תוחוכ

 -ןיא יד טיול ,ייז ןענייז ןגעקַאד .ןריציפָא 26 ןוא ןטַאדלָאס 2054 ךעלגעט
 ,ןַאמ 5,000 םורַא ןופ ןענַאטשַאב טסניד-ריּפשסױא ןשילוּפ ןופ סעיצַאמרָאפ

 ךרע ןַא ןיא טינ ןענַאטשעג זיא גנונפָאװַאב רעייז ךיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 "ארק .רעפמעק עשידיי יד ןופ ןפָאװ ןוויטימירּפ ןוא ןעמערָא ןופ רעכעה
 ,1 וצ 27 ןפָארטעגנָא טָאה סינעטלעהרַאפ סגנונּפָאװַאב יד זַא ,טלַאה יקסווָאק
 ,סנגאוו-רעצנַאּפ יד ,עיצינומַא ןיא סינטלעהרַאפ יד טכַא ןיא רעבָא קידנעמענ

 ,ןטפערק-טפול ןופ ןעמוקַאב טָאה ּפָאַארטס סָאװ ,עציטש יד ןוא ,עירעליטרַא

 רעקיכַאפטרעדנוה ַא ןגעוו ןדייר גנוביירטרעביא םוש ןייק ןָא ןעמ ןָאק;,
 ,""רעלדנעטשפיואיָאטעג יד רעביאזטסירעלטיה יד ןופ טכיוועגרעביא-רעייפ
 רעד טימ ןריקיזיר טסיירד -- יקסוואקארק רעטייוו טגָאז -- ןענָאק רימ;

 ןיא רענייק טָאה ,תוחוכ ןיא ץרָאפארפסיד ןימ ַאזַא ייב זַא ,גנוטּפױהַאב

 ּפיצנירּפ ןיא ,רערעמ ךָאנ ןוא ,ףמַאק ןייק ןביוהעגנָא טינ עטכישעג רעד

 -ַאב עכלעזַא ןיא ףמַאק ַא ןעגנַאפוצנָא ךעלגעמ ןעוועג טינ לָאמנייק זיא
 (גי,"ןעגנוגניד

 ינעג יײצילָאּפ רעד ןוא .ס.ס ןופ רעריפ-טפיוה םוצ טרָאּפער ןייז ןיא
 "ייד יד ןופ עקַאטַא עטשרע יד זַא ,הדומ ּפאַארטס ךיוא ךיז זיא רעגירק

 "ןגעק ןטכירעגמוא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא זיא סָאטױא-רעצנַאּפ עשט

 זיא דנַאטשרעדיװ רעד זַא ,הדומ ךיוא ךיז זיא רע .ןדיי יד ןופ ףירגנָא

 וצ ןזיוװַאב ןשטייד יד ןבָאה געט עטשרע יד זַא ןוא ,קרַאטש רעיוהעגמוא
 ,רעסערג ןרָאװעג לָאצ רעייז זיא רעטעּפש .ןדיי לָאצ עקיטשינ ַא זיולב ןּפַאכ
 .רערעווש ןרָאװעג זיא ףמַאק רעד רעבָא

 ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,םעד טימ ןרעלקרעד טװאורּפעג סע טָאה ּפאארטס
 -ץעג טױבעגרעדנַאנַאפ זיא סע, .גנוטסעפ ַא ןיא ָאטעג סָאד טלדנַאװרַאפ
 וצ ידכ ,רע טביירש "ןגעו ןופ ץענ עשידרערעטנוא עצנַאג ַא ןרָאװ

 יד ...ָאטעג ןופ ןלייט עלַא טימ גנודניברַאפ ַא ןטלַאהניא ןכעלגעמרעד
 קנַאד ַא ןבָאה ָאטעג ןופ רעניואוונייא יד ךיוא יוװ ,ןּפורג-ספמַאק עשידיי

 ןשירעטילימ ןופ זיא סָאװ ,רעצעלּפ ערעייז ןטייב טקרעמַאבמוא טנעקעג םעד

 ןריפ ןרַאפ קיטכיוו רעייז ןעוועג ,טקנוּפדנַאטש ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןייר ןוא
 ."רעזייה ערעדנוזַאב יד ןיא ןפמַאק ןוא ןפמַאק"זסַאג

 ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאזעג ּפאַארטס טָאה ,םיא רעביא סעצָארּפ ןתעב

 עשידיי יד ןופ טעטיליבָאמ ןוא טײקיטסַאלע רעד רעביא טשַאררעביא
 ןלַאנַאק ןוא סרעקנוב ,רעזייה ליפ רעביא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,רעפמעק
 עכלעזַא 600 רעביא טרידיווקיל טָאה רע זַא ,טמירַאב ךיוא ךיז טָאה רע
 קידנפרַאװנײרַא ,ןעגנונעפע-לַאנַאק טרעדנוה רעכעה טנפעעג ןוא סרעקנוב
 ןופ רעטייל יד טקידלושַאב ייברעד טָאה רע .סעבמָאב-זַאג ןוא-ךיור ןיהַא
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 ןדיי טכעלגעמרעד טָאה סָאװ ,טײקיסעלכַאנ ןיא ןטַאטשרַאװ:ָאטעג עשטייד יד
 -וװָאטָאלָאמ ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ,רקיעב ,רעוועג יילרעלכ ןטרָאד ןריצודָארּפ וצ

 םירוחב עשידיי 20-20 ןופ דנַאטשַאב ןיא ,ןּפורג-ספמַאק עיינ ןוא עיינג ,רעשעלפ
 ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה ,רָאי 52 זיב 18 ןופ רעטלע ןיא ךעלדיימ ןוא

 ןטנּפָאװַאב ַא ןלעטש וצ לעפַאב ַא טַאהעג ןבָאה ןּפורג-ספמַאק עקיזָאד יד

 ידכ ,דרָאמטסבלעז ןייגַאב וצ קיטיונ ביוא ןוא ,ףוס ןזיב דנַאטשרעדיװ

 ןוא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד, ,*טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפנײרַא טינ

 טנעקעג ןעמ טָאה -- ּפאארטס ןקיטכערַאב רעטייוו ךיז טוואורּפ --- ןטידנַאב

 "םרוטש יד ןופ גנולדנַאה .רעקידרדסכ רעשיגרענע ןַא ךרוד זיולב ןכערב

 ."טבַאנ ןוא גָאט ןּפורט

 ןעיורפ ןופ טייקשידלעה .יד ךיוא ןענָאמרעד טינ טסעגרַאפ ּפאארטס

 ,טנפָאװַאב ןעוועג ןענייז ןּפורג-ספמַאק יד ֹוצ ןרעהעג סָאװ ,ןעיורפ יד;

 ,גנוגעווַאב רעשיצולח רעד וצ טרעהעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא ;רענעמ יד יוז

 ןגעלפ סע .טנעה עדייב ןופ ןטעלָאטסיּפ טימ ןסיש ייז ןגעלפ ןטלעז .טינ

 רעטנוא ןטלַאהַאב ןגעלפ ןעיורפ עקיזָאד יד ןעוו ,ןלַאפ ךיז ןרזחרעביא רדסכ
 טנעמָאמ ןטצעל ןיא ידכ ,ןטַאנַארג רעדָא ,ןטעלָאטסיּפ ערעייז רעדיילק ערעייז

 ."טכַאמרעװ ןוא .ס.ס-ןפאוו ןופ לאנָאסרעּפ םעד ןגעק ייז ןצונַאב
 רענלעז *עטעוװעטרַאהרַאפ, יד וליפַא זַא ,הדומ רעטייוו ךיז זיא ּפאַארטס

 .דנַאטשרעדיװ טימ הצע ןַא ןבעג טנעקעג טינ ךיז ןבָאה .ס .ס .ןפַאװ רעד ןופ

 ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענייז (29,186) ןדיי טפלעה ַא רעּביא סָאװ ,םעד ץָארט

 ,טרעהעגפיוא טינ דנַאטשרעדיװ רעד טָאה ,ָאטעג ןופ ךָאװ רעטשרע רעד ןיא

 לָאז ןעמ, ,רעגירק .נעג ךרוד ןליױפַאב רעלטיה טָאה לירּפַא ןטס22 םעד
 ןוא טייקגנערטש רעטסערג רעד טימ ָאטעג רעװעשרַאװ יד ןקינײרּפָא
 רעייפ גנַאג .ץיא ןוָאלעג ןַאד טָאה ּפאַארטס ."רעיודסיוא ןכעלרעהפיואמוא
 .רעזייה יד ןענערברַאפ שיטַאמעטסיס ןבייהעגנָא ןוא

 ; ױזַא טכירַאב ןייז טקידנע ּפאארטס

 רעגייז ַא 8 ,1943 יַאמ ןט16 םעד טקידנערַאפ ךיז טָאה עיצקַא-ןסַאמ יד,
 רעװעשרַאװ יד טימַאניד ךרוד ןטכינרַאפ טימ ,טנוװָא ןיא טונימ 5 טימ

 רע טביירש -- רעטציא; ,(סַאג עקצאמאלט ךיוא עגָאגַאניס יד) ?עגָאגַאניס

 ץלַא .ָאטעג ןקילָאמַא ןיא קירנַאפ ןייא ןייק רעמ טינ ךיז טניפעג -- רעטייוו

 "עג עלַא .ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןיוש זיא ,טרעוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 יד זיא םַאנסיוא רעקיצנייא רעד .טרעטשעצ ןענייז ,.וװ ,זַא .א סעדייב

 ןסָאלשעגסיױא זיא סָאװ ,ָאּפַאטשעג רעד ןופ (סַאג ענלעשזד ףיוא) הסיפת

 י"גנוטכינרַאפ רענײמעגלַא רעד ןופ ןרָאװעג

 ןבָאה רענלעז ענייז זַא ,ּפאַארטס טביירש טרָא קידרעטייוו ַא ןיא

 ,סרעקנוב יד ןופ טימַאניד טימ גנוטכינרַאפ יד ... ,דיירפ טימ טריפעג,

 סָאװ ײצילַאּפ רעד ןופ רענלעז ןוא ןריציפָא יד ."עיצַאזילאנאק ,ןטַאמעזאק
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 ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאהש ,"גנורַאפרעד-טנָארפ טַאהעג ןיוש ןבָאהש
 (?ס",ףירגנָא ןופ טסייג-סגנורעדנואווַאב

 סָאד ,טנזיוט 56 רעכעה ןעגנַאפעג טָאה רע זַא ,טמירַאב ךיז טָאה ּפאארטס
 וצ ,דנַאטשפױא ןכָאנ ,טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ,ןדיי יד טניימעג רע טָאה
 טעדרָאמעגסיױא ןענייז יז ואוו ,יקינווארט ןֹוא ווָאטאינָאפ ןייק עיצַאטרָאּפעד
 - 1943 ,רעבמעוָאנ ןט5-ןט3 םעד ןרָאװעג

 עטסכעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש .ַא ןפורעגסױרַא טָאה דנַאטשפיוא רעד
 ןשינעעשעג יד ףיוא סעכ טימ טריגַאער טָאה סלעבעג .ןזיירקדיצַאנ
 ןיא זַא ,ךוב-גָאט ןייז ןיא רע טביירש 1943 יַאמ ןט1 םעד ,לירּפַא ןטס29 םעד
 ײצילַאּפ רעזנוא, ןשיווצ ןטכַאלש עקרַאטש ךעלנייוועגמוא רָאפ ןעמוק עשרַאוװ
 עגידנעטשפיוא יד ןוא ,"טכַאמרעװק רעד -- זייולײט -- טימ .ןעמַאזוצ
 ,?ןטכירַאב עכעלגעט סױרַא וליפַא טיג רוטנַאדנעמָאק עשידיי יד . . , "ןדיל

 -רעדמוא ןופ תוביס יד ןעניפעגוצסיוא טרעטַאמעג ךיז טָאה סלעבעג ךיוא
 ייב טפַאשרַאפ ןדיי יד ךיז ןבָאה רעוועג זַא ,דנַאטשרעדװ ןשידיי ןטרַאװ

 ןיא ,ןטנָארפ-חרזמ יד ןופ ןֿפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןראגנוא ןוארענעילַאטיא
 גָאטימכָאנ ךיז לעוװ'כ :וצ ייברעד רע טיג 1942 יַאמ ןט10 ןופ ךוב-גָאט ןייז
 ןטס22 ןופ עטַאד רעד רעטנוא טביירש רע ."רעריפ ןטימ םעד ןגעוו ןדיירכרוד

 רעייז ןטכַארטַאב רעבָא ןעמ ןָאק ,ןָא ךָאנ טייג ףמַאק רעד םגה;? זַא ,יַאמ
 ,"ךעלרעפעג טינ רַאפ דנַאטשרעדיװ

 ײמרַא עשטייד .יד ןעוו ,ןעמוקעגרָאפ זיא עשרַאװ ןיא דנַאטשּפיוא רעד

 ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,תולּפמ עסיורג ייווצ יד ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש טָאה

 טקנוּפ-ךיוה רעד .ןיעמאלא-לע ייב .ןוא דַארגנילַאטס ייב :גנַאגרעטנוא ריא
 עיראלג יד ,רעבירַא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא "ןגיז-ץילב, עשטייד יד ןופ
 ןרָאװעג טרעטשעצ ךעלטנירג זיא טײקרַאבגיזַאבמוא רעשטייד רעד ןופ

 -רעלטיה ןופ ּפָארַא-גרַאב רעמַאזגנַאל רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 ,1945 יַאמ ןיא הלּפמ רעלופ ריא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה סָאװ ,דנַאלשטיײד

 ,עגניי טרעדנוה עכעלטע ךרוד טריפעגנָא ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא רעד
 -ַאב ןייצ יד זיב ןגעק רעפמעק עטנפָאװַאב טכעלש ןוא ענערַאפרעדמוא

 ליפ ןפמעק טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןטפערק עשירעטילימ עשטייד עטנּפָאװ
 עשילַארָאמ ,עיינ ַא ןעוועג זיא -- ,ןכערבנײרַא םיא ידכ ,ןכָאװ ןוא געט
 טוואורּפעג ךיז ּפאארטס טָאה סעצָארּפ ןתעב .דנַאלשטיײד-רעלטיה רַאפ הלּפמ

 דנַאטשפיוא רעד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע זַא ןקידיײטרַאפ --- טגָאזעג יו ---

 שיטקַאפ טָאה ריא ןופ רעבָא .טייז רעשיליוּפ רעד ףיוא ןפרַאװרעביא ךיז לָאז

 סָאװ ,ָאטעג ןטנּפָאװַאבוא ןופ דליב סָאד טָאה ןגעקַאד .טָארדעג טשינרָאג

 ןוא געט ןופ ךשמ ןיא סעדרָאה עשטייד עשירעדרעמ יד ןגעק ךיז טרעוו
 ,יײמרַא רעשטייד רעד ןופ ןעזנָא םעד ןסירעגרעטנורַא ,רעכיז ,ןכָאװ
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 ראל

 טשרמולכ טָאה סָאװ ,"ןריטרעזעד עשטייד, יד ןגעו עדנעגעל יד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיוא זיא ,דנַאטשפיוא ןטימ טריפעגנָא
 טשַאררעביא ןעוװעג זיא יז ךיוא סָאװ ,עסערּפ רערענָאיצקַאער עשיליוּפ

 -עסיטנַא יד .ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןשידיי ןופ גנַאפמוא ןוא טפַארק רעד ןופ
 "ןרַאסימע עשיטעוװָאס; זַא ןבעגעגוצ םעד ךָאנ טָאה "ַאקסלָאּפ; עשיטימ
 -עג ךױא ןבָאה עכלעװ ,ןטושַארַאּפ ךרוד ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא ןענייז
 -עיסערגַא-טינ ןכָאנ ,ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק עשטייד ךיוא יוװ ,רעוועג טכַארב
 סרעלטיה ךָאנ ךיוא ןוא ,1929 רָאי ןופ ןרעלטיה ןוא ןענילַאטס ןשיווצ טקַאּפ
 ,?ָאטעג ןשידיי ןיא טעװעטַארעג ךיז; ,1941 ינוי ןיא דנַאלסור ףיוא לַאפנָא

 -עשידרערעטנוא ,עקניל ןוא עשיטַארקָאמעד יד רעבָא טָאה ןגעקַאד
 םעד טביולעג ןוא ,דנַאטשפיוא םוצ ןגױצַאב םערַאװ ךיז עסערּפ עשילױּפ
 קינייװ ץנַאג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעמעוו ,ןדלעה-ָאטעג יד ןופ ףמַאק ןלופמור

 | ,ןפלָאהעג

 שטיװעלינַא יכדרמ

 ינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא-טּפױה ,שטיװעלינַא יכדרמ

 רעשידיי רעכעלגעמרַאפ-טינ ַא ןיא 1919 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,עיצַאז

 עשירַאטעלָארּפ-שילױוּפ ַא ,עלשיוואפ ףױא טניואוועג טָאה סָאװ ,החּפשמ

 | ..עשרַאװ ןופ טָאטשרָאפ

 ,"רואלק עיזַאנמיג רעשיאערבעה רעד ןיא טנרעלעג ךיז טָאה שטיוועלינא = |

 -ַאב ןטרָאד ךיז טָאה רע ."ריעצה רמושהק םוצ ןטָארטעגוצ זיא רע ואוו

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,וואלסערב לאומש טימ טעדניירפַאב סרעדנוז

 .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ רבח רעדנריפ ַא

 שטיוועלינא זיא ,1929 רעבמעטּפעס ןיא ,גירק ןופ ךורבסיוא ןתעב

 רעשינעמור-שילױּפ רעד וצ -- ןטרָאד ןופ ןוא עיצילַאג ןייק ןּפָאלטנַא

 רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא רעטעּפש זיא רע וואו ,ץינערג

 ךיז ןבָאה סע ואוו ,ענליוז ןייק ןפיולטנַא וצ ןזיוװַאב רעבָא טָאה רע .טכַאמ

 טנגוי רעשירמוש ןוא רעשיצולח רעד ןופ ןסַאמ עסיורג טרירטנעצנָאק ןַאד

 ,עשרַאװ ןייק קירוצ קעװַא שטיוועלינא זיא 1940 רַאורבעפ ןיא ,ןלױּפ ןופ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"ריעצה רמושה, ןופ עיצַאגעלעד רעד טימ

 ,טָאה עיצַאגעלעד יד ,ןַאמטלַא עיסאט ןוא וואלסערב לאומש ,ןַאלּפַאק ףסוי

 ןיא גנוגעוַאב עשירמוש יד טיײנַאב רעדיוװ ,םירבח ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
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 "דנַאל 2 ןוא ןרַאנימעס טריפעגכרודַא ,ןעייר עריא טרעטיירבעגסיוא ,ןליױּפ
 ,םירבח טנזיוט טלייצעג "ןק, רעיינ רעד טָאה עשרַאװ ןיא ,ןעגנוטַארַאב

 יד ןגעוו תועידי עטשרע יד עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו

 ןשיווצ ןעוועג שטיוועלינא זיא ,,דנַאא םינָאלס ,ראנאפ ,ענליוו ןיא תוטיחש

 ןצנַאג ןפיוא טייצ . עצרַאװש ַא ןָא ךיז טקור סע זַא ,ןייטשרַאפ וצ עטשרע יד

 | ,םוטנדיי ןשיליופ

 ןיא ןשטיועלינא טימ טנעקַאב ךיז טָאה סָאװ ,םולבלעגניר לאונמע |

 ןעמולבלעגניר וצ ןעמוק טגעלפ רע זַא ,טלייצרעד ,המחלמ רעד ןופ ביױהנָא
 ןעוועג זיא שטיוועלינא .קימָאנָאקע ןוא עטכישעג רעשידיי ןגעוו רעכיב ןגרָאב

 ךיז טָאה רענייק. ,ןַאמרעגנוי רעשיטַאּפמיס ַא ןוא רענעדײשַאב ,רעקיאור ַא

 יד ןרעװ רע טעװ ,רָאי 2 ןופ ךשמ ןיא זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ןַאד

 דעג ןטרָאד טָאה רעדעי רעכלעוו ןגעוו ,ָאטעג ןיא רוגיפ עטסדנעטיידַאב

 | ,"קערש רעדָא גנוטכַא טימ ,טדער

 םעד ןעמונעגרעביא טטיוועלינא טָאה 1941-1942 רָאי ןופ רעטניוו ןיא -
 ןעוועגייב זיא סָאװ ,םולבלעגניר ."ריעצה רמושה; ןופ רידנַאמָאק ןופ טמַא

 זַא ,ןבירשעג ןַאד טָאה ,עשרַאװ ןיא (גייווצ ןלַאקָאל) "ןק, ןיא דַארַאּפ םעד

 ,עביל טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא סעשטיװעלינַא ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד;
 "עגמורַא ןעוועג ךיוא רע זיא ןבלעזמעד טימ ."טייקנבעגעגרעביא ןוא גנוטכַא

 -ינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רידנַאמָאק ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,טלגניר
 זיא רע יוװ ,גנומענַאב ןייז ןיא ןדיײשַאב 3 ןבילברַאפ רעבָא זיא רע; .עיצַאז

 ."ןעוועג לָאמעלַא
 ץוש ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ךיז טָאה שטיוועלינא

 קידנפור ,טעטש ערעדנַא ןכוזַאב ךיוא רע טָאה קעווצ םעד וצ ,ףמַאק ןוא

 ,םוקמוא ןוא גנוטכינרַאפ רעדנעָארד רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ םוצ ןטרָאד

 םעד ,םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ עיצַאטרָאּפעדןסַאמ רעד ןופ בייהנָא ןתעב

 טָאה רע ואוו ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעוועג שטיוועלינא זיא ,1942 ילוי ןטס2

 טָאה סָאװ ,טנגוי עשירמוש ןוא עשיצולח עקיטרָאד יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג

 -ינא .ןעמונעגוצ טָאה ?טכַאמרעװא יד עכלעוו ,םרָאפ ריא ןעמוקַאבקירוצ
 יד טקיטומרעד ןטרָאד ךיוא טָאה ןוא ןידנעב ןיא ןעוועג ךיוא זיא שטיוועל

 עריא םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי עשיצולח ןוא עשיטסינויצ
 ,ףמַאק ןדנעייטשרָאפ םוצ רעוועג ןטרָאד טלמַאזעג ןוא ןטקנוּפ-הרשכה

 ןופ רידנַאמָאק ,שטיװעלינַא יכדרמ,, ץיטָאנ עשיפַארגָאיב סמולבלעגניר

 ןופ ךערּפשעג ַא ךיוא טלַאהטנַא ,"עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעװעשרַאװ .רעד
 -עגּפָא טָאה שטיוועלינא רעטכינ יװ טזייווַאב סָאװ ,םולבלעגניר טימ םיא
 םירבח ענייז ןוא רע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע:עיצַאוטיס יד טצַאש

 טינ טעװ רענייק זַא ןוא ףמַאק ןשיגַארט ןדנעײטשרַאפ ןיא ןלַאפ ןלעוו
 ,ןלַאפעג ןענייז ייז ןעוו ןוא ױזַא יו ,ןסיוו



206 

 | א *

 -ּפָא ןקיטכעמ ַא טַאהעג טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד
 םעד ןעגנערב ןביולרעד ךיז ןלעוו רימ .טלעו רעד רָאג רעביא גנַאלק

 :?סמייט קרָאי וינעע רעד ןופ לקיטרַא-טייל

 "סער ןפיט ןיא ּפָאק ןטקעדעגּפָא ןַא טימ טייטש טלעוו עיירפ עצנַאג יד,
 טימ טעמכ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עקיטומ יד רַאפ טקעּפ
 -יצַאנ רעד ןופ ןסקיב ןוא ןעקנַאט יד ןגעק טפמעקעג טנעה עקידייל

 ןוא עטסזָאלספליה יד ,יײז . . . געט קיסיירד ןוא ףניפ עצנַאג עיטסעב

 ןעמעלַא זדנוא ןבעגעג . . . ןבָאה ,תונברק-רעלטיה יד ןופ עטסעזָאלגנונפָאה
 עצנַאג יד .עטכישעג רעד ןיא ןכיילג ַא םיוק טָאה סָאװ ,טומ ןופ ליּפשיײיב ַא
 "ניא רעד רַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ בוח ַא ייז קידלוש זיא עסַאר עכעלשטנעמ
 ייז .טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד טיג גנורעּפּפָא-טסבלעז רעייז סָאװ ,עיצַאריּפס
 יד טכיירגרעד טָאה החמלמ יד ןעוו . , . טסיזמוא ןברָאטשעג טינ ןענייז
 רעשיליוּפ רעד ןופ טסייג רעקידנעמַאלפ רעד טָאה ,עּפוטש עטסרעטסניפ
 ןבָאה סָאװ ,עלַא רַאפ שינרעטסניפ רעד ןיא לייזרעייפ ַא יוװ טניישעג .ָאטעע

 ,"טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ גָאט ןרעסעב ַא ןופ םוקנָא םעד רַאפ טפמעקעג

 טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ ןטעטיװיטקַא עקידרעטייוו
 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןוא

 -ספמַאק רעד ןופ גנוריפנָא יד ןוא טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 ןבָאה ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןרַאפ ןענַאטשטנַא ןענייז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 רעייטשרָאפ טימ ןעמַאזוצ ,טצעזעגרָאפ רעטייוו ןוא םיא ךָאנ ךיוא טריטסיזקע
 ןיא ךָאנ זיא ,טרימרָאפניא ןַאמלעדע קרַאמ יװ .טעברַא רעייז ,"דנוב. ןופ

 רעד ןופ טעברַא יד ןרעטיירבסיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב לירּפַא 1942 בייהנָא

 -לַארענעג רעצנַאג רעד ףיוא, עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ עדנַאמָאק

 (קעטנא) ןַאמרעקוצ קחצי זיא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןכָאנ (איי,"עינרעבוג
 םיא וצ טָאה "דנוב; רעד ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ רעריפנָא ןרָאװעג

 םעד דצמ קיטעט ןעוועג רעירפ ךָאנ זיא סָאװ ,שטיווָאנאסאמאס .י ןבעגעגוצ

 ןָאעל .רד טימ ןעמַאוצ ,עשרַאװ ןופ טייז "רעשירַא; רעד ףיוא "דנוב;

 ,דנַא .א דרַאנרעב .,(יקסווָאזערעב יַאלָאקימ) רענייפ

 טלעטשעגנייא רעדיװ 1943 ילוי ןט123 םעד טייז ,טָאה ןַאמרעקוצ ,י

 עיצַאזינַאגרָא-רעטילימ רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ טקַאטנָאק ַא

 יד ןיא דנַאטשרעדיװ רַאפ עיצינומַא ןוא רעוועג רדסכ ריא ייב טכוזעג ןוא

 טרעטיירבעגסיוא טָאה טעטימָאק-רינידרָאָאק רעד ךיוא .ןרעגַאל ןוא סָאטעג

 יקינווארט ןיא ןרעגַאל יד טימ ןדנוברַאפ ךיז לכ םדוק טָאה ןוא ןטייקיטעט ענייז

 "רַאװ ןכָאנ ןדיי יד טריטרָאּפעד ןבָאה ןשטייד יד ןיהואוו ,וואטאינאּפ ןוא
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 ןציטש וצ ןעוועג זיא טעטימָאק ןופ עבַאגפיוא יד ,דנַאטשפיוא ָאטעג רעוועש
 ןַאד זיא סע .ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד ,רקיע רעד ,ץניװָארּפ יד ןקיטומ ןוא

 -געשט ,עקָארק :וצ ףליה יד ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ךיוא ןוא טצעזעגרָאפ
 ָאקסישזאקס  ,וָאקרטָאיפ ,ץלעק ,םעדָאר ,גרעבמעל ,ןידנעב ,ווָאכָאטס
 ןקישרעביא ןגעלפ ןטקנוּפ יד ןופ עקינייא ,דנַא;א קענַאדיײמ ,ןיזדוב ,אננעימאק
 ןוֿפ יו -- ,רעטרע עקידתונכש וצ רעטלעג-ףליה ענעמוקַאב יד ןופ לייט ַא
 ,דנַא .ַא וװָאשאלּפ ,ענראט ןייק עקָארק

 "רעשירַאפ רעד ףיוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ רעייטשרָאפ יד

 -עד עשיליוּפ ןוא .ס.פ.פ טימ גנודניברַאפ ַא טלעטשעגנייא ךיוא ןבָאה טייז
 ןוא סָאטעג יד ןיא ןרעירוק ןוא םיחילש ערעייזדרוד ,טקישעג ןוא ,ןטַארקָאמ
 -נוא ,ןעניטעלוב ,ןעגנוזיײװנָא ,תואפר ,ןטנעמוקָאד ,רעטלעג-ספליה :ןרעגַאל
 "יוו ףיוא -- ,דנַאטשרעדיװ רַאפ רעוועג ךיוא יװ ,ןבַאגסױא עשידרע-רעט
 ,עיצַאזינַאגרָא עשילױּפ יד .טרעדָאפעג ןוא ךעלגעמ ןעװעג זיא סָאד לפ
 יד ןיא ,טרפב -- ,ןדיי ןענעפָאװַאב םוצ שיטירק ןגיוצַאב רעבָא ךיז טָאה

 ףליה טכוזעג רעבירעד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד (ַאי:;ןרעגַאל
 -ַאגרָא-דנַאטשרעדיװ עשילױוּפ ,עלעיציפָא-טינ יד ןופ ךיוא --- ,רעוועג ןוא
 .סעיצַאזינ

 רענָאדנָאל רעד ןופ רוטַאגעלעד יד טָאה 1942 רעבָאטקָא ןטס30 םעד
 ןענייז סע ןיהואוו ,("אטָאגעשז) "ןדיי ןפלעה רַאפ טאר; םעד ןפַאשעג גנוריגער
 ,ןטַארקָאמעד ןוא ײטרַאּפ -םירעיוּפ רעד ,,ס.פ,פ ןופ רעיײטשרָאפ ןייא וצ ןיירַא
 -רָאפ .טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ןוא "דנוב; ןופ רעיײטשרָאפ ַא וצ ןוא
 .ל -- רעציזרָאפ-עציוו ,יקסלעבָארג ןָאילוי ןעוועג זיא טאר ןופ רעציז

 ,טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ,ןַאמרעב ףלָאדַא ר"ד רַאטערקעס ןוא רענייפ
 עשידיי טימ רָאנ טרירעּפָא ןַאד זיב טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רינידרָאָאק רעד
 ףיוא ןענעכער טנעקעג ןַאד טָאה ,דנַאלסיױא ןופ רקיע רעד ,ןעלטימ-טלעג
 ףיוא ,רקיע רעד ,ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז סָאװ ,ןלעוק עשיליוּפ ןופ טלעג

 ףיוא ןוא ,טייז  ,"רעשירַאע רעד ףיוא ךחיי ןציטש ךיוא ןוא ןריפרעבירַא

 יי

 / .רעטעררַאפ ןוא ןטסישז

 קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,טעטימָאק , ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ םוידיזערּפ ןיא
 ,(יָאוװָארָאב) ןַאמרעב .א .רד :ןײרַא ןענייז ,עשרַאװ ןופ טייז רעשירַא רעד ףיוא

 ,עקָארק ןופ ןַאמסעטָאג ןועמש ךיוא יװ ,קישזוג לאינד ןוא ,ןַאמרעקוצ
 עקניל יד ןופ ןַאמרעב-ןיקמעט היתב ןוא גרעבמעל ןופ ןאמראוו טתרלא
 ,קאס ףסוי ,ןיקטעבול היבצ :טרעהעג ךיוא ןבָאה טעטימָאק םוצ .ןויצ ילעוּפ
 עילאפ ,םולבלעגניר לאונמע .רד ,(שזדָאל ןופ) ןיוועל רעזייל ,קעיארג םולש
 ,יקסנילרעב שריה ןוא רעטסלעי

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה ("דנוב; ןטימ ןעמַאזוצ) טעטימָאק-רינידראָאק רעד
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 זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד .עשיטילָאּפ ץוח ,ןטייקיטעט עלַא טימ .ללכב

 טָאה ןוא ,טעטימָאק-ריעידרָאָאק ןופ םערָא רעטנפָאװַאב סלַא ,רעטייוו ןבילבעג

 יד ןיא ןּפורג עדנעפמעק וצ ףליה עשירעטילימ ןבעג וצ טימַאב רדסכ ךיז
 -רַאפ ןעוועג רעבָא זיא רעוועג טימ ייז ןגרָאזַאב סָאד ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג
 ןופ לגנַאמ םעד בילוצ ,רקיע רעד ,ןטייקירעווש עקיטלַאװג טימ : ןדנוב
 | ."אוואיארק אימרא; רעד .דצמ ףליה

 ַא וצ 1942 טסוגױא ןיא ןעמוקעג זיא ,הביס רעטצעל רעד בילוצ
 יד ןוא ,גנוגעווַאב רעשידרע-רעטנוא רעשידיי רעד ןשיוצ ךוסכס ןרעווש
 יד ".ק.א; ןופ גנוריפנָא רעד ןוא גנוריגער רענָאדנָאל רעד ןופ רעייטשרָאפ
 "ספליה רַאפ זיולב ב ןרעוו טצונַאב ןלָאז רעטלעג יד זַא ,טלָאװעג ןבָאה עטצעל
 ,רעוועג ןפיוקנייא רַאפ טינ רעבָא ,ןטיונ

 ןשיטילָאּפ ןופ לב םדוק ,תוביס יילרעלכ בילוצ ,ןענייז ןקַאילָאּפ יד = |

 ןגעק ףמַאק םענעּפָא ןוא ןטירטסיױרַא עוװויטקַא ןגעק ללכב ןעוועג ,רעטקַארַאכ
 ןרעװ ןכָארבעג טעװ רע ןעוו טייצ רעד ףיוא סע קידנעגײלּפָא- ,טנַאּפוקָא
 זיא ,ןדיי יד ןבעגעג טָאה'מ סָאװ הצע יד .שירעטילימ טנָארפ-חרזמ ןפיוא
 -סיוא ןוא ךיז ןטײרּפשעצ וצ ןעגנואימַאב עלַא ןדנעװנָא ןלָאז ייז זַא; ןעוועג

 טעװ דנַאטשפיוא םענעפָא םעד ןעגנַאפנָא ןלעו רימ ןעוו .ךיז ןטלַאהַאב
 רַאפ יו טקנוּפ ",ק.אע רעד ןופ ןעייר יד ןיא ץַאלּפ .ןרעוו ןענופעג ייז רַאפ ךיוא
 (א:ג,"קילבוּפער רעד ןופ רעגריב עיירט עלַא

 "נָא ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה טעטימָאק-רינידרָאָאק רעד -
 ...טייקדליוו רעזָאלטּפַארק ַא טימ טקידנערַאפ; טנַאּפוקָא רעד ןעוו זַא ,קידנזייוו

 רעזנוא זיא ,רעניואוונייא עשידיי יד ןטכינרַאפ ןופ טעברַא עשינָאלויט ןייז
 סע ואוו .וטרָא ןדעי ףיוא לגנַארעג ןטנּפָאװַאב םעד ןקרַאטשרַאפ וצ טכילפ

 ."רוביצ ןשידיי ןופ ךעלטשער ןַארַאפ ךָאנ ןענייז

 טריפעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טסעטָארּפ רעד |
 ןקישרעביא רַאפ ןעגנוצנערגַאב יד ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ןענייז סע זַא ,וצרעד

 טָאה "אוואיארק אימראק ןופ גנוריפנָא יד רעבָא ,דנַאלסױא ןופ רעטלעג ריא
 רעד .ןדיי יד דצמ ףמַאק ןטנפָאװַאב םוצ גנואיצַאב ריא טרעדנעעג טינ
 (קעטנַא) ןַאמרעקוצ קחצי ,עיצַאזינַאגרָאספמַאק-רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק
 םוצ ווירב ןעיונעג ַא טקישעג 1942 רעבמעווָאנ ןט223 םעד רעבירעד טָאה
 ,יקסווָארָאמאק ראב .נעג ,ןטפערק עטנפָאװַאב עשיליוּפ יד ןופ רידנַאמָאק ןעיינ
 ןדיי עשילױּפ עטצעל יד ןופ ןהעש-סנבעל עטצעל יד ןיא, קידנטעב
 רעבָא ,"ןקידייטרַאפ ךיז ןליוו סָאװ ןרעטנעצ עשידיי יד וצ ףליה ןקערטשסיוא
 | ויי - .ןעמוקעג טינ זיא רעוועג ןייק

 טקַאטנָאק רעייז ןטלַאחרעטנוא ךיוא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד |
 ןיא טַאר ןלַאנָאיצַאנ ןשילױּפ ןופ רעדילגטימ עשידיי יד טימ טקַאטנָאק
 (רערעש .א .רד רעטעּפש) םיובלעגיז רוטרַא ןוא טראבראווש קחצי .רד ,ןָאדנָאל
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 -ילברַאפ יד ןופ עגַאל רעשיגַארט רעד ןגעוו טרימרָאפניא רדסכ ייז ןוא
 ,רוטַאגעלעד רעד ןופ ףליה רעד ךרוד .ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןיא ןדיי ענעב
 ןוא ףליה ןגעו תושקב ןוא ןעגנודנעוו ,ןטכירַאב ןקישרעביא ןעמ טגעלפ
 -סגנוטכינרַאפ ערעדנַא ןוא ץיוושיוא ןגעק ץנעוורעטניא-טפול רעשירעטילימ
 "טלעוו ןשידיי םוצ ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשילױוּפ רעד וצ ךיוא --- ,ןרעגַאל
 ןוא טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ ,דיי רעד .ןצנַאטסניא עשידיי ערעדנַא ןֹוא סערגנָאק
 ,תושקב ,ןטכירַאב ןקיש ,רעדנעל עלַארטיײנ ךרוד ,ןגעלפ "רורד; --- "ץולחה
 רעד וצ ,גנוטער רַאפ ףליה רעדנעגנירד ןוא רעקיטכיוו ןגעוו ןעגנודנעוו

 ןיא רעיטשרָאפ ערעייז וצ ,לארשי ץרא ןיא תונכוס רעד ןוא תורדתסה
 ןעוועג ןטַאטלוזער יד ןענייז ,רעדייל ,וו:א.א לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,עווענעשז
 ,עניילק

 -ספמַאק יד ןוא "דנוב רעד ןוא טעימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד

 ,םעניימעגלַא םעד תעב ךיוא ,טייקיטעט רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא
 רעד זיב ,םיא ךָאנ ןוא ,1944 טסוגיױא ןיא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןשילױוּפ
 ,טָאטש-טּפױה סלַא עשרַאװ ןופ גנורעטשעצ רעלופ

 1944 טסוגױא ןיא עשרַאװ ןיא דנַאמשפיוא ןשילױּפ ןיא ןדיי

 ןשיליוּפ ,ןקידרעטעּפש ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה עשרַאװ ןופ ןדיי

 ןַאד ןבָאה סע ןדיי ליפיוו .1944 טסוגיױא ןט1 ןופ עשרַאו ןיא דנַאטשפיוא

 -וצטסעפ רעווש זיא ,עשרַאװ ןופ לייט םענעבילבעגרעביא ןיא טבעלעג

 בילוצ ,ןטלַאהַאבסיױא טפרַאדעג ןטרָאד ךיוא ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא .ןלעטש

 ,"סעקינוואצלאמש; ענעפורעג יוזַא יד רַאפ רעדָא ,םירסומ רַאפ ארומ רעד

 רעטנוא ,טלעג ,ןדיי יד ןופ טלעג ןסערפסיוא ןגעלפ סָאװ ,ןטסישזאטנאש)

 ךיז ןבָאה ערעדנַא ,(טכַאמ רעשטייד רעד ייז ןבעגרעביא ןופ גנואָארד רעד

 .ןריּפַאּפ ןוא ןעמענ עשלַאפ רעטנוא ןטלַאהַאב

 -עלמוא ףיוא זיא סָאװ ,טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ טכירַאב ןטיול
 יַאמ ןטס24 םעד ןָאדנָאל ןייק עשרַאװ ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןגעוו עלַאג

 ,ןדיי 10,000 בורק וצ ףליה ןרָאװעג טלייטרע עשרַאװ ןיא ןַאד זיא ,4
 "אטאגעשז, ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,ףליה רעד ןגעוו ךיז טדער סָאד
 ןוא טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ,("ןדיי ןפלעה וצ טארק רעשילוּפ)
 "עג ןַאד ךיז ןבָאה עשרַאװ ןיא זַא ,ןסָאלשעגסיוא טינ רעבָא זיא'ס ."דנובק

 -- ,ףליה רעקיזָאד רעד ןופ ןסָאנעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ךָאנ ךיוא ןענופ

 סייוו יצ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ךרוד ןרעװו טציטשעג ןגעלפ ייז לייוו יצ

 ןופ תוביס ענעי יצ יד בילוצ) טלָאװעג טינ רעדָא טפרַאדעג טינ ןבָאה יז

 "רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי ךיוא ןעוועג .ריא וצ ןעמוקנָא -- (עיצַאריּפסנָאק
 ."אוואדויל אימרַא רעשיטעוװָאסדָארּפ רעד טימ ןדנוב
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 ;קיכַאפ"ייווצ ןריריּפסנָאק טפרַאדעג ללכב רעבָא ןבָאה רעפמעק עשידיי
 ןבָאה סָאװ ,ענעי ןָאט סע ןבָאה טנעקעג .רעפמעק סלַא ייס ,ןדיי סלַא ייס
 | ,"ךַארּפשסױא עטוג/; ןוא "ןעזסיוא ןטוג; ַא טַאהעג

 עשיליוּפ יד ןיא ןדיי ןופ ליײטנָא םעד ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא רעבירעד --
 ,דנַאטשפיוא ןשיליוּפ רעװעשרַאװ ןקידרעטעּפש ןיא-ןוא סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 "רַאװ ןיא לײטנָא רעזנוא, ןאמסעטָאג ןועמש ,רד ןופ גנולייצרעד רעד .טיול

 ךָאנ ןענייז ,(1945 3 .רנ ,"דוחיא, לַאנרושז-ׂשדוח) - ,"דנַאטשפיױא רעוועש

 םורַא עשרַאװ ןיא ןבילברַאפ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאדיװקיל רעד

 ןיא טקילײטַאב טפַאהנסַאמ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטריריּפסנאקראפ 0
 רעטנוא טינ, ,1944 טסוגיוא ןיא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפױא ןשיליוּפ םעד

 םוצ ,ױזַא .רעפמעק עשידיי ענעלַאפעג ןופ םיפוג ךיז ןעניפעג ץיירק ןייא
 רעד ,רעטסניפ קינשטורָאפ רעד -- יקסנישטורק קינשטורָאפ זיא ,ליּפשייב
 ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ליפ ןוא ,ןייטשנינור לאומש --- יקסניטשמָאלס רעסיש
 ב"טיוט ןכָאנ וליפַא ,ןרָאװעג טריריּפסנָאקעד טינ

 ךָאנ; ךוב ןייז ןיא טלייצרעד ּווָאקרוט סַאנָאי רענעבילבעג-ןבעל רעד
 רָאיַאמ ,"דלעה ןשידיי ַא ןופ היוול רעשילױטַאקא ַא ןגעוו ?גנואיירפַאב רעד
 ןופ יקציוװעיטָאמ ילתפנ ןעוועג זיא'ס ןעמָאנ רעתמא סנעמעוו --- ,קעטסָאנ

 ,ןירבאק

 עסיורג יד ןענעכערוצסיוא ךעלגעממוא שממ זיא'ס, :וצ טייג ווָאקרוט |

 ןיא ןלַאפעג ןדלעה עטנַאקַאבמוא יװ ןענעז סָאװ ,ןדלעה עזָאלנעמָאנ לָאצ

 ,עזָאלנעמָאנ רעטנזיוט ...עדריוו רעכעלשטנעמ ןֹוא רעשידיי רעייז רַאֿפ ףמַאק
 ףיוא ,רעדלעפ ,רעדלעוו יד ןיא ןבָארגַאב ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ יד ייב בור'ס
 ןדיי .עדמערפ ןוא ענעגייא יד ןופ ןסעגרַאפ ,יןשזאטנעמצ' ענעדישרַאפ
 ןענעז ..טנעמענרעװָאג לַארענעג םענעזעוװעג םעד ןיא רענַאזיטרַאּפ .יוװ

 רעייז ייב ,ןענעז ייז ןוא ןעמענ עשילױּפ רעטנוא ןטָארטעגסױרַא בור'ס

 .ןטסירק יוװ ןרָאװעג ןבָארגַאב ,םוקמוא

 עּפורג ַא ןלַאפעג ךיוא ,רעירפ טנָאמרעד יוװ ,זיא דנַאטשפיוא םעניא

 .עשרַאװ ןיא דנַאטשּפױא-ָאטעג ןכָאנ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,רעפמעק

 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ םידיחי ךיוא

 .לארשי ןיא ןברָאטשעג 1965 רָאי ןיא זיא סָאװ ,קאס ףסוי ,.ב .צ דנַאטשפיוא ןיא

 ילעוּפ עקניל יד ןופ טייחנייא רעד ןופ רידנַאמָאק ,יקסנילרעב שריה

 ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ בַאטש-טּפױה ןופ דילגטימ ןוא ןויצ

 ענייז טימ ןעמַאזוצ סיצַאנ יד טימ ףמַאקיטנַאה-וצ-טנַאה ןיא ןלַאפעג זיא

 ןכָאנ ,1944 .טּפעס ןטס21 םעד ,ךילרע והילא ןוא רעטסלע אלואפ םירבח

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיױא ןשילױּפ

 .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טייהנייא



 וָאכָאטסנעשט ןיא דנַאטשרעדיװ
 ךָאנ ,ווָאכַאטסנעשט ןיא ןענַאטשטנַא זיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו קנַאדעג רעד = |
 -ַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד ןטרָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע יו םעד רַאפ גנַאל

 -רַאק ןופ טעברַא-ספליה רעטגייווצרַאפ רעד ןופ גנַאג ןיא ןעמוקעג זיא רע .עיצ

 טנזיוט ךרוד 1940 יַאמ ןט12 םעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,"טאר-רעטעב
 השמ ,גנילביל השמ ןופ עוויטוקעזקע ןַא טימ שארב רעטעברַא-סגנַאוצ
 טימ .טַארנדוי םעד ןַאד טצעזַאב ןבָאה סָאװ ,ןייוונעזאר יבצ ןוא ףָאהנעװעל

 יו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכיירסולפנייא ןפלָאהעג ךיוא םיא ןבָאה טַאט ןוא טַאר

 .ל .ה רעביירש רעד ,לענָאפ םייל ןוא יקסראנאק ןטַאקָאװדַא ,רעניזָאר בקעי

 ,דנַא .א יקצינטישז
 רעשיליוּפ רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיוא ךיז טָאה טאר רעד

 יד טָאה ןַאלּפ ןטעברַאעגסיוא-םמַאזניימעג ןטיול .גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ
 -עג ןַאד טָאה טנגוי יד ןוא רעזייה ייר ַא ןדניצרעטנוא טפרַאדעג עטצעל

 טנַאה ןיא ןרעװלָאװער טימ סנטסָאּפ-ךַאװ עשיצַאנ יד ןסײרכרודַא טפרַאד
 טימ םַאזניימעג ןריפ וצ ידכ ,רעפמעק עשיליוּפ יד טימ ךיז ןקינייארַאפ/ ןֹוא
 יד ןגרָאזַאב טפרַאדעג ןבָאה רעוועג סָאד ךיוא ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק םעד יז
 ,ןקַאילָאּפ

 -ןטיוט עשיצַאנ יד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו ,2 רוּפיכ םוי
 -רַא וופ םיחילש ןבָאה ,ווָאכאטסנעשט ןייק ןעמוקעגנָא ןיוש זיא ָאדנַאמָאק
 "טנע רעד ;דנַאטשרעדיװ ןשילױּפ ןטימ טקידנעטשרַאפ ךיילג ךיז טַאר-רעטעב
 ןענייז ןוא רעוועג ןייק ןפַאשרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה ייז : ןעוועג זיא רעפ
 | ,סיצַאנ יד טימ ףמַאק םעד ןעמענוצפיוא טיירג טינ ךיוא

 רעד ןיא טשױטנַא רעטיב ןוא טלעװ רעקימורַא רעד ןופ טרילָאזיא
 ףיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז טַאר רעד זיא ,דרע-רעטנוא ןשיליוּפ ןופ גנולדנַאה
 רעד ןיא ,1942 1 רעבמעטּפעס ,רופיכ םוי יאצומ גנוציז רעטצעל ןייז
 ,שטיוועלומש רזעילא ,ץנַאלג הקבר ןוא יקצינטישז טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוציז
 -יורב קידנעטש רעד .ףָאהנעװעל השמ ןוא ,גנילביל השמ ,טײהנעּפָא יכדרמ
 ,שואי ןיא ןלַאפנײרַא טינ ןפורעג טָאה זיוהדליש רודגיבא-לארשי רעדנעז
 ,ב .ָאטעג סָאד ןדניצרעטנוא ,רעועג ןעמוקַאב ךעלגעמ טינ סע ביוא ןוא
 -- דנַאטשרעדיװ .ןרעביא גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא טביירש ןיײטשנערָא
 -עג ןרָאלרַאפ טינ ןענייז טַאר-רעטעברַא ןכרוד עטייזרַאפ ,רענרעק יד, זַא
 רעד ןיא ןיײגוצנײרַא עטשרע יד ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ענייז ,"ןעגנַאג
 | (==,?ָאטעג םעניילק; ןופ עיצַאזינַאגרָא-סּפמַאק

 -רַאפ ןוא עטמַאזנייארַאפ 6,000 ןבילברַאפ ןענייז ?ָאטעג םעניילק; ןיא
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 קילבנָא ןיא .רעצעלּפ-סטעברַא ייר ַא ןיא עטריראשָאק ,עכעלטנגוי עטמותי

 ןצנערעפיד ןוא ןטקנוּפדנַאטש עשיאייטרַאּפ עלַא ןענייז ,עפָארטסַאטַאק רעד ןופ
 ,ןדנואוושרַאפ

 עלַא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ?עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידייא רעד ןיא = -

 ,גרעברעבליז קעטָאמ ןופ םירמוש עּפורג יד :עוװעג ןענייז וויטקַא ,ןּפורג

 ןופ רעדילגטימ ךיוא ןוא ,ץנַאלג הקבר טימ שארב ,ץוביק רעשיצולח רעד

 | ,טַאר-רעטעברַא .וועג

 טפיוקעגנייא טָאה'מ סָאװ ,ןטעלָאטסיּפ ןעוועג ןענייז רעוועג עטשרע סָאד
 עשיטסַאטנַאפ ןעוועג ןזירּפ יד ןענייז ,רעדייל ."טייז רעשירַאק רעד ףיוא

 ןביוהעגנָא רעבירעד טָאה'מ .טגיוטעג טינ ןרעװלָאװער יד ןבָאה טפָא ןוא
 ,רעסָאלש ןופ עּפורג רעשינכעט ַא ןופ טריפעג ,עיצקודָארּפ ענעגייא ןַא
 לָאצ רערעסערג ַא ןיא ךיוא טריצודָארּפ טָאה'מ .רעקימעכ ןוא רעקירטקעלע

 קירבַאפ רעד ףױא ןעמ טָאה טעברַאעג ,"ןשַאלפ-ליײטקָאק, ןוא ןטַאנַארג
 ואדנַאל ןוא רעגערּפ ןדיי יד וצ טרעהעג גירק ןרַאפ טָאה סָאװ ,"ןַאקלווו;
 "בָאסַאהק עשטייד יד ןופ ןרָאװעג טגרָאזַאב זיא לַאירעטַאמיור רעקיטיונ רעד
 ןטרָאד ןבָאה סָאװ ,דנַאטשױרעדיװ ןופ רעדילגטימ ךרוד ,ןעמונעגרעטנוא --

 | ,טעברַאעג

 ינַאגרָא ספמַאק רעד ןופ דילגטימ רעוויטקַא ,גרעברעבליז ןאילוי
 ןיא ןעוועג ,ווָאכאטסנעשט ןיא ָאטעג טָאד ןרידיווקיל ןכָאנ זיא סָאװ ,עיצַאז

 ,ןזיװעגנָא ןגָאז-תודע ןייז ןיא טָאה ,"אוואדול אימרא רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא

 טנגוי יד טָאה ,1942 רעבמעווָאנ ןטס22 םעד עיצקַא רעטשרע רעד ךָאנ זַא
 טָאה ,ָאטעג ןיא ןדיי ןרעײטשַאב ךרוז ,ףמַאק םוצ ךיז ןטיירג ןביױהעגנָא
 -ירטנָאקק רעד ןופ רענגעק .רעװעג ןפיוק רַאפ ןעלטימ ןגָארקעג ןעמ
 רעפמעק 2 .ןלָאצּפָא טגעלפ החּפשמ יד זיב ,ןריטסערַא ןעמ טגעלפ ,"עיצוב

 טימ ןפרָאװעג ,1943 ינוי ןט4 םעד ךיז ןבָאה ,שטיוועלעשיפ ןוא רענייפ איזיא

 ,טקַאהרַאפ ךיז ןבָאה ןטעלָאטסיּפ יד ןעוו ןֹוא ןָאָאר רַאדנַאשז ןפיוא רעוועג

 ןלַאפעג ןענייז ייז ץוח .רעדרעמ ןיא ךיז ןסיבעגנייא רענייצ יד טימ ייז ןבָאה

 ענשטעשזדאנ ןיא .רעטייוו ןעגנַאגעגנָא זיא טעברַא יד רעבָא ,ןדיי 25 ךָאנ

 ןסלערדזַאבנזיא יד טיירדעגסיוא רעפמעק יד ןבָאה ,ָאטעג ןופ טָאטשרָאפ

 (פןאבטסא רעד ףיוא דיי ןטייווצ ןדעי ןסָאשעג רַאפרעד ןבָאה ןשטייד יד

 1940 רָאי ןיא זיא ,שילאק ןיא 1910 ןיא ןריובעג ,גרעברעבליז קעטָאמ

 רמושה; ןיא קיטעט ןטרָאד ןעוועג ןוא ,ווָאכאטסנעשט ןייק ןעמוקעגנָא

 םיא ןעמ טָאה ,ןעגנולדיזסיוא עשיגַאױט יד ןופ טייצ רעד ןיא ,"ריעצה

 עּפורג ַא טריזינַאגרָא טָאה רע ואוו ,רעצעלּפ-גאסַאה יד ןיא טריראשָאק

 ,"רמושהק ןופ סעּפורג-ספמַאק יד טקינייארַאפ רע טָאה רעטעּפש .רעפמעק

 ןײגמורַא וצ יװ טנרעלעג ןעגנוביא טכַאמעג ;"הינודרוג, ןוא "רורד;

 "רַאֿפ רעד ןופ גנורעײטשַאב-סגנַאװצ ַא טריפעגכרעד ךיוא ןוא רעוועג טימ
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 ,רעוועג ןריצודָארּפ ןוא ןפיוקנייא רַאפ ,ָאטעג ןופ גנורעקלעפַאב רעכעלגעמ
 טריזינַאגרָא ךיוא טָאה גרעברעבליז .ןטַאנַארג ןוא ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא
 רענַאזיטרַאּפ ןָא ןטרָאד ךיז ןסילשנָא ןוא דלַאװ ןיא ןיײגסױרַא םוצ ,ךעלט5
 ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא םירסומ עשידיי יד ןגעק ףמַאק ַא טריפעג וזא

 רעד וצ טרעהעג טָאה ,1915 רָאי ןיא ןינָאק ןיא ןריובעג ץנַאלג הקבר
 -אבע ןיא הרשכה ףיוא ןעוועג ןוא "טייהיירפ-"רורד; עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 טימ טעברַאעגטימ יז טָאה עשרַאװ ןיא .שזדָאל ןיא ץוביק-"װָאכָאר
 ןעזסיוא ןשירַא ריא קנַאד ַא .דנַא .א ,אקצינטאלּפ עקמורפ ןיקטעבול היבצ
 עלַאגעלמוא  ןיהַא קידנעגנערב ,טעטש רעביא יירפ ןרָאפעגמורַא יז זיא
 .רעירוק ןשיצולח ַא ןופ עיצקנופ יד קידנריפסיוא ןֹוא רוטַארעטיל עלַאגעלמוא
 ןטימ טעברַאעגטימ טָאה יז .,וָאכַאטסנעשט ןייק ןעמוקעג יז זיא 1941 ןיא
 : .טַאירַאטערקעס ןופ דילגטימ סלַא ,טַאר-רעטעברַא

 ץנַאלג טָאה ,עשרַאװ ןיא "ץולחה. ןופ זכרמ ןופ עיצקורטסניא רעד טיול
 ַא טַאהעג טָאה יז .ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ םעד ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא
 ןייק .רעוועג טריפעג ךיוא ןוא רעטעברַאטימ עריא ףיוא סולפנייא ןלַאסָאלָאק
 ,ןידנעב

 ןוא רוטַארעטיל טימ עשרַאװ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא 2 לירּפַא ןיא
 עטשרע יד .ןאמייה ןוא ןַאמדניװ םירבח 2 טימ ץנַאלג הקבר ,סעיצקורטסניא
 ןרָאװעג טריטסערַא זיא סָאװ ןאמייה ,ָאטעג ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןבָאה 2
 ַצ ךרוד ןרָאװעג טּפענדיקעג רעטעּפש זיא ,יַצילָאּפ רעשידיי רעד ךרוד
 ,עשרַאװ ןייק קירוצ קעװַא זיא ןוא רעפמעק עּפורג

 ןביוהעג ןוא ָאטעג סָאד טרעדורעגפיוא טָאה ןענַאמייה ןעיײרפַאב סָאד
 טיירּפשעגסױא ןַאד טָאה טכַאמ יד .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןופ ןעזנָא םעד
 -עג ןענייז ןדיי ךיוא .עיצַאזינַאגרָא רעד םורַא ץענ" שזַאנָאיּפש עצנַאג ַא
 רעבירעד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק יד .טעברַא-שזַאנָאיּפש רַאפ ןרָאװעג ןעמונ
 ןכָאװ טימ זיא ןַאמײה .רעטעררַאפ ןוא םירסומ עקינייא טרידיווקיל
 ,"סעקינוואצלאמש; ךרֹוד וָאכאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ רעטעּפש
 ןייק טקישרַאפ םןיא טָאה ָאּפַאטשעג יד ,רעוועג טרָאּפסנַארט ַא ךָאנ קידנעיײג
 ,ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,קינווארט

 -פיוא רעװעשרַאװ יד ןופ ןעמוקעג רעטעּפש זיא ווָאכאטסנעשט ןייק
 -ספמַאק עקיטרָאד יד טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע ,ןאמלָאפ קערַאמ רעלדנעטש
 רעביוא ןיא עּפורג-ףמַאק ַא טימ ךיוא ןוא רעדלעוו יד ןיא ןּפורג טימ ,ןּפורג
 רעװעשרַאװ יד ןופ ףֹמַאק ןקיטומ ןגעוו טלייצרעד טָאה ןאמלָאפ .עיזעלש
 | - .ןגעוו ערעייז ןיא ןייג וצ ןפורעג ןוא ,ןדלעהדָאטעג

 ןיא זַא (:?טלייצרעד רענערב .ל רעפמעק רענעבילבעג-"ןבעל רעד
 רעד ךָאנ זַא ,ןָא טזייוו רע .תועד-יקולח ןעוועג ןענייז עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד
 .ל ןיירַא טעטימָאק-סגנוקידייטרַאפ ןיא ןענייז ,"ץוביקק ןיא ץנערעפנָאק
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 ילעוּפ עקניל ןופ שטיווָאנאמיש ,"דנובא ןופ רעזָארפ ןוא רינשוק ,רענערב
 ןוא ראטנאק ,ןַאמצרעװעג ,ץנַאלג .ר ,ןטסינומָאק שטיווָאמארבא .ס ,ןויצ
 .66 ענשטעשזדאנ ןופ עּפורג-שטיוועלעשיפ .מ ןוא ןעגנוריּפורג ןויצ-הדוהי

 .גרעבלאוו .א .רד ןַאטיּפַאק ןעמונעגרעביא טָאה גנוריפנָא עשירעטילימ יד
 ןביױא םעד ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה דנַאטשרעדיװ ןטימ ןריפוצנָא

 ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ןיא ןטָארד יד ןסיירכרוד ,ןשטיוועלעשיפ ןטנָאמרעד
 "רַאפ זיא עיצַאזינַאגרָא יד .ןאמיירפ ןוא קעמיכאי םירבח יד -- ָאטעג ןופ
 .טײקירעהעגנָאײטרַאּפ רעד טול ,"סענישזורדק ןיא ןרָאװעג טלייט

 ןויצ ילעוּפ ןוא דנוב ;גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוקעג זיא 1943 רַאונַאי ףוס
 ָאטעג סָאד ןקידייטרַאפ ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא יד .סעיצקַא עלעודיווידניא ןדיימסיוא ןוא
 עלעלַארַאּפ 2 ןענַאטשטנַא ךיא ןַאד ןענייז סע .דלַאװ ןיא ןײגסױרַא
 יד ןוא גרעבלאוו יּפַאק טימ שארב ,ןַאמ 150 ןופ עטשרע יד :ןעגנוגעװַאב

 י ,ץנַאלג הקבר ,(גרעברעכליז) "קעטיומש טימ שארב ,200 ןופ ,עטייווצ

 טקישעגסױרַא ךיוא טָאה ץוביק רעד .דנַא .א (טסינומָאק) שטיװָאמארבַא

 ןענייז ייז ,רענַאזיטרַאּפ טימ ןעגנואיצַאב ןּפינקנָא רַאפ ,דלַאװ ןיא ןשטנעמ
 ןעמונעג רעבירעד טָאה'מ ."אוואיארק אימרַא; רעד ןופ ןעמוקעגמוא רעבָא
 רעד וצ ,ןלענוט עקיזיר 3 טיונעגסיוא ןוא ָאטעג סָאד ןקידייטרַאפ ףיוא טכַא ןגייל
 ןיא ךעלגעט ןַאמ טרעדנוה טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז םעד ייב ,טייז רעשירַא

 ןעמוקַאב ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ,טעברַא-טכַאנ ןופ "ןזייווסיוא; טימ ,ןטכיש 2
 יד ,"רמושה? ןופ ראטנאק ןעוועג זיא טעברַא רעד ןופ רעריפנָא ,ןטרַאק-זייּפש

 ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ .דילגטימ רעד ןבעגעגסױרַא טָאה ןזייווסיוא

 | .עזוארק ,מ

 ,שיליוּפ ןיא ןוא שידיי ןיא ןפורפיוא 2 ןענישרעד ךיוא ןענייז סע

 -רעטעברַא רעשילױּפ רעד וצ גנודנעוו ַא --- רעט2 רעד ,יאמ ןט1 ןגעוו רענייא

 | ,ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןרַאפ ףליה ןגעוו טפַאש

 טריריּפסנָאקעד ןסַאמרעסיװעג רעבָא ןבָאה ןטקַאטנָאק ענעגנולעג טינ

 יד ךרוד ,סעטָאלז טנזיוט 250 רַאפ רעוועג ןעמענּפָא םייב זיא ױזַא .טעברַא יד

 .ןרַאדנַאשז טימ יירעסיש ַא וצ ןעמוקעג ,רעפמעק 2 ךָאנ ןוא קעטיומ םירבח

 רענטשנעל .ר עטעדנואוורַאפ יד רעבָא ,ןֿפָאלטנַא ןענייז רענייא ןוא קעטיומ

 ןיא .ןרַאדנַאשז עקינייא ךיוא ןענייז ןלַאפעג .ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג זיא

 | .ָאטעג ןיא רָאפ טמוק סעּפע זַא ,טליפרעד ןַאד ןעמ טָאה ָאּפַאטשעג

 םירסומ עסיוועג ןרידיווקיל טזומעג ןַאד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד

 - ,טײל:ײצילָאּפ שידיי ךיוא רעטנורעד ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא

 ייצילָאּפ רעד ךרוד טכירעגמוא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא גרעבלאוו .רד

 ריא ןרָאלרַאפ ןַאד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד .1943 ינוי ןטס22 םעד

 עירעמרַאדנַאשז ןוא ַאּפַאטשעג יד טָאה רעטעּפש געט 2 ,רעריפ ןשירעטילימ
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 יד ףיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמעג טדרַאהנעגעד ףעש ייצילָאּפ ןטימ שארב
 ,הריסמ יצ ,לַאפוצ ַא ךרוד ןלענוט ןוא רעוועג טימ סרעקנוב

 "פיוא ןופ ןַאלּפ םעד טרעטשעצ טָאה לַאפנָא רעטעטרַאװרעדמוא רעד

 רעזייה יד ןופ סרעקנוב יד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ רעפמעק יד רעבָא .דנַאטש
 ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה 90 ןוא 88 ,86 סַאג אנטשעשזדאנ רעד ףיוא
 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ןדיי יד .טייצ ךָאװ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא ףמַאק רעד
 ןַאד ןענייז סע .רעשעלפ-ןיזנעב ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ,ןרעװלָאװער ,ןסקיב

 הקבר ,עיצָאזינַאגרָא רעד ןופ טנַאדנעמָאק ,גרעברעבליז קעטָאמ :ןלַאפעג
 שטַאקעשטש עילָאפ ןוא עשאד ,?ָאטעג ןקידנפמעק ןופ עמַאמ יד; ,ץנַאלג
 םוטנדיי רעװָאכאטסנעשט ןופ ץלָאטש רעד; -- .רעפמעק עלַא טעמכ ןוא
 ךיוא ןענייז ןלַאפעג ."עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טקיביײארַאפ ךיז ןבָאה

 | ,טײל-ָאּפַאטשעג ןוא ןרַאדנַאשז ךס ַא
 ךיז ןעמוקַאבסױרַא ןזיוװַאב טָאה ןאמלאפ קעראמ טימ שארב ,עּפורג ַא

 ןגרָאמ ףיוא ,17 .רנ קרַאמ ןטלַא ןפיוא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןוא ָאטעג ןופ ץוחמ
 רעילאפצעינאק יד ןיא ץוש ןעניפעג וצ ידכ ,רעוועג ןטימ קעװַא ייז ןענייז
 | ,רעדלעוו

 .ןטס26 ןופ םודנַארָאמעמ ןטנַאמרעד ןביוא ןייז ןיא ,טָאה ןַאמרעקוצ קחצי
 ,יקסוואראמאק-ראב ,רידנַאמָאק ןשיליוּפ ןשידרערעטנוא םוצ ,1943 רעבמעווָאנ
 ןגעו ןצנעװרעטניא עכעלרעהפיואמוא ערעזנואק זַא ,םעד ףיוא ןזיוװעגנָא
 ןוא ."גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טניורקעג טינ ןענייז וָאכַאטסנעשט רַאפ ןפפַאװ
 ןקישוצ טנעקעג רעבירעד טָאה עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 עּפורג ַא זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה ןַאמרעקוצ -- .ןרעװלָאװער 14 םיוק ןיהַא

 ָאטעג ןופ ןפמַאק יד ךָאנ ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב טָאה ווָאכַאטסנעשט ןופ רעפמעק
 -רענַאזיטרַאּפ סלַא ,טריזינַאגרָא ךיז לאפצעינאק ןופ טנגעג ןיא טָאה ןוא
 -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעגסיוא לעיצנַאניפ זיא סָאװ ,עפורג
 ןוא ךעלטניירפ ריא וצ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב עקיטרָא יד, .עיצַאזינַאגרָא
 .ןלַאּפַאב עּפורג עשידיי יד זיא 1943 רעבָאטקָא ןיא רעבָא ."ןפלָאהעג ריא טָאה
 ,טעדרָאמעגסיױוא ןרָאװעג ןוא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןשילױּפ ַא ךרוד ןרָאװעג

 ןבָאה ןדיי ואוו ,רעזייה לָאצ ַא ןלַאפַאב ךיוא זיא עּפורג עשיליוּפ עבלעז יד
 ,טעגרהרעד ןדיי יד ןוא םירעיוּפ יד ןגָאלשעצ ,ןטלַאהַאבסיױוא ךיז



 ןידנעב ןיא רנַאטשרעריװ רעד

 ,טנגעג רעיבמעלגַאז ץנַאג ןיא ןוא ןידנעב ןיא גנוגעוװַאב-דנַאטשרעדיװ יד

 רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד םורַא ,רקיע רעד ,טרירטנעצנָאק ךיז טָאה

 יתדה רמושה ,ינויצה רעונה ,ריעצה רמושה ,הינודרוג :טנגוי רעשיטסינויצ
 רעד ןופ טנעָאנ טגיל עיבמעלגאז ."רורד; ןופ ץוביק רעשיצולח רעד ןוא
 ןטרָאד דנַאטשרעדיױװ םעד טכעלגעמרעד טָאה סָאד ןוא ץינערג רעשיכיירטסע
 | ,ואוושרעדנַא עטנַאקַאבמוא ,ןטייקכעלגעמ עיינ ןצונוצסיוא

 "ןיא ןוא-ןליוק ,רעקידברעמ ,רעקיזָאד רעד זיא ,טייז רעדנַא רעד ןופ

 טרעטשעג קפס ילב טָאה סָאד .רעדלעוו ןיא םערָא ,ןלױּפ ןופ טיבעג-עירטסוד
 -קַא יד .עיבמעלגאז ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד

 עיבמעלגאז ןיא ןבָאה סָאװ ,דרע-רעטנוא ןשילױּפ ןופ ןלייט עקניל ,עוויט
 -ייַצילָאּפ ןלַאפַאב ןענייז ןוא טנַאּפוקָא ןגעק טייקיטעט עקרַאטש ַא טלקיװטנַא
 -ילימ רעד טימ ןפמַאק טריפעג .ןדַאלקס"רעוועג ןסירעגפיוא ,סעיצנַאטס
 רעביא ןטײרּפשעצ רעטעּפש ךיז ןגעלפ --- ,ײצילָאּפ רעשילױּפ ןוא רעשירעט
 -ָאנסָאס ,ןידנעב ןופ טנגוי עשידיי עשירעפמעק יד ,ןסינטלעהַאב ןוא רעזייה
 -געמ ןייק טַאהעג טינ ,ָאזלַא ,טָאה ,,דנַא .א אשטינרוג אווָארבמָאד ,ץעיוו
 לַארטנעצ ןוא-חרזמ ןיא יוװ ,ךיז ןסילשנָא ןוא ןסיורד ןיא ןײגסױרַא טייקכעל

 ,טקַאפ רעד ךיוא טָאה טרעטשעג .רעדלעוו ןיא רענַאזיטרַאּפ ןָא --- ,ןלױֿפ
 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ יד ןוא ,רעוועג גונעג טַאהעג טינ טָאה יז סָאװ
 ןעייר רעייז ןיא ןײרַא רַאפ גנידַאב סלַא ,טלעטשעג רעוועג ןציזַאב סָאד

 -יטעט עכעלדירפ ַא טלקיװטנַא סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד ןבָאה הליחתכל =

 רעד רעטנוא ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטייקכילגעמ יד קידנצונסיוא טייק

 300 ןידנעב ןיא ןעמוקַאב טַארנדי רעד טָאה 1941 רָאי ןיא ,עיצַאּפוקָא
 -יטלוק םוצ ,םיקלח ףיוא טלייטרַאפ סע טָאה ןעמ .ןטעברַאַאב םוצ ןָאב םַאנוד
 -טנַא ןטרָאד זיא ךָאד ,טָאטש ןופ טייוו ןעוועג זיא ןדָאב רעד .ןסנירג ןריוו

 ,רעוויל הירא ךרוד טריפעגנָא ,טנגוי רעד ןופ ץַאלּפ"הרשמה/ ַא דלַאב ןענַאטש

 רַאפ טקנוּפ-ףערט ַא ןרָאװעג ךיוא זיא ץַאלּפ רעד .תודחאתה ןופ רבח ַא

 ,אשטינרוג אווָארבמָאד ןוא ץעיװָאנסָאס ,ןידנעב ןופ טנגוי רעוויטקַא רעד

 טנדרָאעגניא טָאה'מ ."יחרומה לעוּפה, םעד זיב "טייהיירפ-"רורד, ןופ ---

 טרידוטש ,ןגַארּפ עלעוטקַא טלדנַאהַאב ,ןסעומש טריפעג ,ןעגנולמַאזרַאפ

 יד ןטָאברַאפ בורקב רעבָא טָאה טַארנדוי רעד .,לג,ד.א ןעמעלבָארּפ-ייא

 ,ץוביק םעד ןיא ןטעברַא סָאװ ,ענעי רָאנ ןייז וצ טביולרעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 טנגוי יד ."גנונעדרָאא עיינ יד ןטיהּפָא טפרַאדעג טָאה ײצילָאּפ עשידיי

 .לעפַאב םעד טרירָאנגיא רעבָא טָאה
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 "נָא עיבמעלעגאז ןייק זיא -- (?רעוויל דוד טלייצרעד 1942 ףוס
 ,לשנעמ ,ריעצה יבכמ ןופ רבח ַא סַאּפ ןטשלעפעג ַא טימ ןיוו ןופ ןעמוקעג

 יד ןוא טנגוי רעיבמלעגַאז רעד ןשיוצ רעלדניברַאפ ַא ןרָאװעג זיא רע

 רעלארטיינ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תורדתסה רעד ןופ רעייטשרָאפ |
 ןוא ןעניטעלוב עיבמעלגאז ןייק ןריפרעבירַא ךיוא טגעלפ רע .ץייווש

 ַא ןענַאטשטנַא זיא ,העּפשה ןייז רעטנוא .י"א ןיא ןבעל םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ
 ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ ָארויב-סגנוטַארַאב
 יקזדאשטלאמ ,ןירעמ טימ שארב ,ןידנעב ןיא טַארנדוי םוצ גנולעטש עוויטַאגענ

 תחגשה רעד רעטנוא טעברַא ריא ןריפ וצ טגָאזטנַא ךיז טָאה טנגוי יד .דנַא .א
 "ףַאסימָאק ןשיטילָאּפ סלַא ןיקזדאשטלאמ טמיטטַאב טָאה סָאװ ,ןענירעמ ןופ

 עכילטנגוי לָאצ ַא קידנריזיליבאמ ,המקנ ןעמונעג ןַאד טָאה ןירעמ .ריא רעביא
 ןיא ייז קידנעביירטרַאפ ןוא (טעברַא-סגנַאװצ) "ץַאזנייא:סטעברַא; ןיא
 ןייק קירוצ ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג ןַאד זיא ןקעטפאג ךורב .עיזעלש-רעביוא

 -ספמַאק רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןרָאװעג ךיוא רעטעּפש זיא רע ואוו ןידנעב
 ,עיצַאזינַאגרָא

 רעד ןופ ,1942 בייהנָא ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,רעלעג רזעילא ןופ
 "טסבלעז רעד ןגעוו ןעגנַאגרעד ןעמ זיא ,"הינודרוג ןופ גנוריּפנָא רעװעשרַאוװ
 ןגירק וצ ןטייקירעווש יד ןגעוו ,עשרַאװ ןיא טריזינַאגרָא טרעוו סָאװ ,ץוש

 ןעגנוטיירגוצ-ץוש יד ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ טייקיטליגכיילג רעד ןגעוו ,רעוועג

 ךיוא ןעמוקעג ןידנעב ןייק זיא 1942 ןטימ ןיא .קָאטסילַאיב ןוא ענליוו ןיא
 רעד ןיא הפיסא עמייהעג ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה סָאװ ,שטיוועלינא יכדרמ
 ילעוּפ ןופ ךיוא רעטנורעד ,םירבח 25 ןופ לייטנָא ןטימ םראפ רעשיצולח

 ןטנפָאװַאב םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע .תודחאתה ןוא ןויצ
 ענליוו ,עשרַאװ ןיא טנגוי עשיטסינויצ יד טכַאמ סע סָאװ דנַאטשרעדיװ
 רעד ףיוא רעפטנע ןַא טרַאװרעד ןעמ זַא ,טגָאזעג ןוא קָאטסילַאיב ןוא

 "רעטנוא ןשילױּפ ןשיטעװָאסרָארּפ ןופ ,רקיע רעד ,רעוועג ןגעוו גנורעדָאפ
 סע ביוא ,סרעסעמ ןוא קעה רענייטש טימ ךיוא ןפמעק רעבָא טעוו ןעמ .דרע
 -ַאב עדייב -- .דנַאטשפיוא םוצ ןייטשוצ ףרַאד ןידנעב ןוא קיטיונ ןייז טעוו
 ןעזעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעייר עכעלטנגוי יד ןיא טומ ןבעגעגנײרַא ןבָאה ןכוז
 .רעטנעצ ןופ טזָאלרַאפ טינ

 ייוצ ןענַאטשטנַא זיא (ףמַאק םוצ) "ברקל; עּפורג-ץוש עטשרע יד
 "ףךמושהפ ןופ ןאזחסּפ איזדאי ,רעוװיל הירא טימ שארב ,םעדכָאנ ןכָאװ
 טָאה ןעמ ."ריעצה רמושה, טנַאמַאיד .י ןוא "רורד, ןופ קעטפאג ךורב

 ךיוא טעברַא רעד וצ ןעיצוצ ןעזעג ןוא טנגוי רעד וצ ףור ַא ןזָאלעגסױרַא
 ,ןויצ ילעוּפ עקניל יד

 טכַארבעג ןוא רעלעג רזעילא ןעמוקעג רעדיוו זיא 1942 טסברעה ןיא
 ןַאד ךיז טָאה רעלעג .עשרַאװ ןיא "הינודרוגג ןופ עכעלטנגוי 10 ךיז טימ
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 נַאלשרָאפ ייז ןפרָאװעגּפָא טָאה רעטצעל רעד רעבָא ,ןענירעמ טימ ןעזעג
 סָאװ ,ץלעק ןיא רעטײל-סטעברַא םעד ,טסירק ןטנַאקַאב ַא טלעג ןבעג ןגעוו
 "-שטייד ןייק ןריּפַאפ"סטעברַא עטשלעפעג טימ ןדיי ןריפרעבירַא םיכסמ זיא
 ,עילַאטיא ןוא דנַאל

 רעמ ,עיבמעלנאז | ןיא טכילגעמרעד טָאה ץינערג רעד וצ טיײקטנעָאנ יד |
 ןעמוקַאב ךיוא טגעלפ ןעמ .ןלױּפ ןופ ןפיולטנַא וצ ,ןטנגעג ערעדנַא ןיא יוװ
 טנגוי רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא .ןריּפַאּפ רענַאקירעמַא ץייווש רעד ןופ םעד רַאפ
 ץַאלּפ ןפיוא ןביילב יצ ,ךיז ןעװעטַאר :םעלבָארּפ ַא ןענַאטשטנַא רעבָא זיא
 יד ךיוא קידנעפור ,טנַאּפוקָא .ןשירעדרעמ םעד ןגעק ףמַאק ַא ןריפ ןוא
 | | ,דנַאטשרעדיװ םוצ ןסַאמ

 לָאצ ַא .ןפמעק ןוא ןביילב וצ ןעוועג הטונ זיא טנגוי רעד ןופ בור'ס
 ןמלק ,ןַאמרעמיצ המלש ,ןייטשנרוב עקנח ,עקצינטאלּפ עקמורפ יו םירבח
 ךיז ןבָאה ,"רמושהפ ןופ סעדנארב יבצ ןוא רענרעל המלש ,שזאכאלב
 קעלַאב .טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןופ טגָאזעגּפָא וליּפַא
 "עג ןטעברַאסיױא ףיוא טעברַאעג רעטייוו טָאה ינויצה רעונה ןופ ךושזאק
 ,ךיירטסע ןוא עיקַאװָאלס ,דנַאלשטיײד ןיא טעברַא רַאפ ןריּפַאּפ עטשלעפ

 רעבירַא ןעגנולעג זיא ערעדנַא *ָאּפַאטשעג; רעד ןופ ןלַאפעג ןַאד ןענייז ליפ
 -סגנוטער עקיזָאד עצנַאג יד טלעטשעגּפָא טָאה טיוט טכושזָאק .ץינערג יד
 - | | | .טעברַא

 ,םעדכָאנ ,טנגוי רעד ייב ןרָאװעג ףייר זיא דנַאטשפיוא ןגעוו קנַאדעג רעד =
 יד ,ץיוושיוא ןייק ןדיי 800 טסוגױא ןט12 םעד טריטרָאּפעד טָאה ןעמ יו
 -ָאנסאס ןקידתונכש ןיא .טַארנדוי ןגעק ףורפיוא ןַא ןזָאלעגסױרַא טָאה טנגוי
 טינ ,"רמושה? ןופ יקסנוד ןופ עּפורג יד ףורפיוא ןַא ןזָאלעגסױרַא טָאה ץעיוו
 ,טַארנדוי םעד ךיז ןלעטשנגעק ןוא עיצַאזיליבָאמ-סטעברַא רעד וצ ןייג
 טַאטנעטַא ןַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב וליפַא ןבָאה םירבח ענייז 2 ןוא יקסנוד
 ,ךַאוװ-בייל רעסיוהג ַא טימ ןענישרע קידנעטש זיא רע רעבָא ,ןענירעמ ףיוא

 טניפעג ןפורפיוא יד ןופ ףַארגָאטקעה רעד זַא טקעדטנַא טָאה ןירעמ ןעוו
 -טנַא רעבָא זיא רע .ןריטסערַא וצ םיא ןלױפַאב רע טָאה ,ןיקסנוד ייב ךיז
 ןיא .רעטסעװש ןוא רעטומ סיקסנוד טריטסערַא ךיוא טָאה ןירעמ ,ןפָאל
 ןעמַאוצ ןוא ,ןיקסנוד ןּפַאכ ןעגנולעג יײצילָאּפ רעד ןיא 1942 רַאורבעפ
 ,ָאּפַאטשעג; רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רע זיא עכעלטנגוי 2 ךָאנ טימ
 ןופ ןפָאלטנַא רעטעּפש זיא יקסנוד .טקיניײּפעג ךילרעדרעמ ,ייז טָאה ןעמ ואוו
 ןענייז סָאװ ,טיילעגוי 8 ןבעגעגרעביא ךיוא טָאה ןירעמ .הסיפת רעד
 ,ץיוושיוא ןיא יָאּפַאטשעג; רעד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעּפש

 ןעמ טגירק ױזַא יו ןעוועג םוטעמוא יו ,זיא םעלבָארּפ-טּפיױוה יד

 ןעגנערברעבירַא ןוא ןָאש טוװאורּפעג סע ןבָאה סָאװ תורבח יירד ?רעוועג



279 

 לעקוק עינער זיולב טָאה ךיז טעװעטַארעג ,ןלַאפעגנײרַא ןענייז ,ןידנעב ןייק

 ,(לארשי ןיא טציא)

 ןלַאפַאב ךרוד רעװעג ןגירק טוואורּפעג ךיוא טָאה ןעמ
 ,טכורפנעמולב .א ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה לַאּפנָא ןטשרע ןיא .תוריד עשטייד

 ."ךעלטיה ןופ םידגב ןיא ןוטעגרעביא ,ןַאמלעגיּפש עשזדאי ןוא גרעבנעזָאר .י
 "עגנײרַא ןגרָאמ ףיוא ךיז ןעמ טָאה ןרעװלָאװער עטרעבָארעד יד טימ .טנגוי
 יא קירוצ געװ ןפיוא רעבָא .הריד רעשטייד רעטייווצ ַא ןיא ןכָארב
 -רַאפ רעטעּפש זיא ןוא ,ןשטייד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ טכורפנעמולב

 טַאהעג ןבָאה גלָאפרעד ןרעסערג ןייק טינ .הסיפת ןיא  ןרָאװעג . טקיניײּפ
 ןעמ .דרע-רעטנוא ןשיליּפ םייב רעוועג ןגירק וצ ןעגנואימַאב יד ךיוא

 ןיא טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ ןטימ קעווצ םעד וצ ךיוא טקיניירַאפ ךיז טָאה
 עשיליּפ יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,לעגָאפ ,ץיליּפ לטעטש
 ןַאמ ַא טימ ןדנוברַאפ ךיז ןעמ טָאה ,גנולטימרַאפ ןייז ךרוד .רענַאזיטרַאּפ
 ןעמוקַאב ,עשרַאװ ןיא רעװעג ןפיוק ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,םָארבלָאװ ןופ
 תרמוש יד ןלַאפעג זיא רעוועג ןעגנערב םייב .לגד .ַא א ןטנעמוקָאד עשלַאפ
 ןזיװַאב רעבָא טָאה יז .עשרַאװ ןופ רעוועג טריפעג טָאה סָאװ ,ןאזחסּפ עיזדע -

 ןופ ןוא ךַאז רעד ןופ טייקיטכיוו יד עשרַאװ ןיא ןייטשרַאפ ןבעג .וצ רעירפ
 / .תועיבקב "הרוחס, יד ןקיש וצ טרעכיזרַאֿפ יז ןעמ טָאה ןטרָאד

 ,(רעלימ אשוז) דירטסא ןידנעב ןייק טכַארבעג טָאה "םילכפ עטשרע יד |

 טכַארבעג טָאה רעטעּפש ,ןעגנוביא יד טימ טריפעגנָא טָאה קעטפאג ךורב
 ךיוא ןַאד טָאה ןעמ .דראבלעג אניא הרבח יד עשרַאװ ןופ רעוועג לסיב ַא
 ,רעמענפיוא-ָאידַאר םעד טכיררַאפ ןוא ,ןטַאנַארג-טנַאה ןריצירבַאפ ןעמונעג

 1943 רַאונַאי ןיא טָאה סָאװ ,ןאמלאפ קרַאמ ,עשרַאװ ןופ רעפמעק רעד
 ןיא רענַאזיטרַאּפ יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא ןוא ,ןידנעב טכוזַאב
 'טינ ןליוו רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ יד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה םעדָאר ןופ טנגעג

 ןשירַא ןייז קנַאד ַא זיולב ,ייז ןשיווצ זיא ןײלַא רע .ןדיי ןייק ןעמעננָא

 יד טימ ךיז ןדניברַאפ וצ וואורּפ רעד טקידנעעג ךיז טָאה שיגַארט .ןעזסיוא
 סע ךיז טָאה סָאוװ ,קַאילָאּפ ַא ,וואכעימ-עקָארק ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ
 ,םירבח 19 ןלַאפעג ןענייז סע ןוא ןטָאררַאפ טָאה ,ןָאט וצ ןעמונעגרעטנוא
 ,"יתדה רמושהש ןופ עטנַאקַאבמוא 4 ךיוא יוװ ,טנַאקַאב ןעוועג ןענייז סָאװ

 ,סרעקנוב ןפַאש וצ :געווסיוא ןייא זיולב ןבילבעגרעביא ןַאד זיא סע
 ןופ .טלעג ןוא רעועג לסיב ַא טימ םירבח טרירטנעצנָאק טָאה ןעמ ואוו
 ןוא "הינודרוג; וצ 2 ,ץוביק-"רורד; םוצ טרעהעג 2 ןבָאה סרעקנוב 5 יד

 יד רַאפ ןױלב טינ ןרָאװעג טיובעג ןענייז סרעקנוב ."רמושהפ וצ 1
 ןייג טגעלפ טנגוי יד .ָאטעג ןופ רעניואוונייא עלַא רַאפ רָאנ ,רעפמעק
 טָאה'מ .סרעקנוב יד ןעיוב וצ יװ טנרעלעג טָאה ןוא זיוה וצ זיוה ןופ

 ,ייז ןסיירפיוא ןוא ,סענימ לטרַאג ַא טימ ָאטעג סָאד ןעמענמורַא טנַאלּפעג
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 טימ ייז ןגעק ןטערטסױרַא רעטעּפש ןוא ןײרַא ןוואורּפ ןלעװ ןשטייד יד ןעוו
 .טנַאה ןיא רעוועג

 יבצ ןוא קעטפאג ךורב :ןענַאטשעג ןענייז דנַאטשפיױא ןופ שארב |
 יד ןופ יוב ןרעביא טכיזפיוא םעד טַאהעג טָאה יקסווָאלזָאק דוד ,סעדנארב

 יד ןטלַאהעג ןבָאה אקצינטאלּפ עקמורפ ןוא רעגנירּפש לשרעה ,סרעקנוב
 ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא יד .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא טימ גנודניברַאפ

 ייס ,עקיטליגכיילג יד ןופ ייס ,טרילָאזיא ןעוװעג ןענייז רימ,, .טכַאנייב

 ,ןקַאילָאּפ ןופ
 רעלענש ןעמוקעג זיא ןשטייד יד ןופ *עיצקַא;-עיצַאטרָאּפעד עטצעל יד

 ןופ ליפ סָאװ ,ןַאמ 2,800 ןלַאפעג ןַאד ןענייז סע .טרַאװרעד טָאה'מ יו

 "עד רעד טלעטשעגנגעק רעוועג טימ ךיז ןבָאה -- רעוויל טביירש --- ייז
 ,רעקידעבעל ןייק ןבילבעג טינ רעבָא זיא ןדיי עדנפמעק יד ןופ .,עיצַאטרָאּפ
 ךיז ןשטייד יד ןבָאה שוריג ןופ גָאט ןט2 ןיא ןעוו זַא ,טסואווַאב זיא סע
 ןלַאפַאב ייז ןענייז ,עלדָארשיָאטעג רעד ןיא זה ַא וצ טרעטנעענרעד

 ןדיי עלַא .רענייטש ןוא סרעסעמ ,רענעקעטש טימ ןדיי 20 ןופ ןרָאװעג

 ,ןלַאפעג ןענייז
 ןיא ןענופעג ,שוריג ןטצעל ןתעב ךיז טָאה רעוועג לסיב עצנַאג סָאד

 םעד טָאהמ תעב ,ןלַאפעג ןטרָאד זיא סָאװ ,קעטפאג ךורב ןופ רעקנוב

 ירעוװעג סָאד טּפַאכרַאפ ןבָאה ןשטייז יד .ילוי ףוס טקעדטנַא רעקנוב

 (6*,ןגײלוצקעװַא ןזיװַאב טָאה ןעמ סָאװ ,ייז ןופ עכילטע ןלַאפעג ןענייז ייברעד
 ןופ ץוחמ ,םראפ רעד ףיוא ןעוועג זיא "הינודרוגפ ןופ רעקנוב רעד

 יירעסיש רעטכידעג ַא טימ רעקנוב םעד ןסָאשַאב ןבָאה ןשטייד יד .טָאטש
 עקמורפ רעשידלעה רעד טימ ןעמַאזוצ םירבח 7 יד .סרעפרַאװנלױק ןופ

 וצ ןזיװַאב ןבָאה ייז .טנַאה ןיא רעוועג טימ ןלַאפעג ןענייז ,אקצינטאלּפ
 ,?ָאּפַאטשעג , ןופ ןריציפָא 2 ןענעגרה

 ןיא רעוועג טַאהעג טלָאװ . . . טנגוי יד ןעוו זַא ,קפס ןייק טינ זיא'ס;
 ריא ןעװעג טרעוװ גנוקידייטרַאפ יד ןַאד טלָאװ ,סָאמ רעדנעגונעג ַא
 .ףוס םוצ רעוויל טביירש -- "ןעמָאנ

 .פ אקצינטאלּפ .רפ ךרוד טעמתחעג .,ווירב ַא ןבילברַאפ זיא סע

 "עג טקישעג ייז ךרוד זיא סָאװ ,ךושזאק .י ,סעדנארב .צ ,רעגנירּפש

 ,עטַאד רעד ךָאנ ןכָאװ 2 ,1943 ילוי ןט17 םעד דנַאל ןלַארטיײנ ַא ןיא ןרָאװ

 | .ןידנעב ןיא ןעמוקעגמוא עלַא ייז ןענייז ,ךרעב

54 
 לא א

 ןופ טמַאטשעג טָאה רעפמעק יד ןופ רעריפנָא רעד ,קעטפאג ךורב

 ןיא ןיײרַא רע זיא רעטעּפש .הבישי ַא ןיא טנרעלעג טָאה רע ואוו ,קסוטלופ

 ,גירק ןרַאפ ,טכַאמעגכרוד רע טָאה עשרַאװ ןבעל ,עקנָאלעשז ןיא ,"טייהיירפש

 עשילוּפ ךיוא ןוא ןרָאטקורטסניא י"א ךרוד טריפעגנָא ,"הנגה, ןופ סרוק ַא
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 ןבייהעגנָא ןליױּפ ןיא "ץולחהפ טָאה ןסרוק עשירעטילימ עכלעזַא ;ןרעציפָא
 ןשינעעשעג יד ךָאנ ,הילע וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןריפוצכרוד
 טייקידנעװטיונ יד טגײצעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעוו ,י"א ןיא 1926 רָאי ןופ
 ;דנַאל ןיא גנוקידיײטרַאפטסבלעז ןוא ץוש וצ ךיוא ,םיצולח ןטיירגוצוצ
 ןוא רעוועג סייה טימ ךיז ןצונַאב וצ רעפמעק יד טנרעלעג טָאה קעטפאג

 רעד ןופ היחה חור רעד ןעוועג ללכב זיא רֶע .סרעמַאה ןוא קעה טימ ךיוא
 ץנַאג .רעביא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא דיל-ספמַאק ַא סנייז ןוא ,עּפורג-ספמאק
 - ,רָאי 20 ןעוועג טלַא זיא קעטפאג .ןידנעב

 ,רעקנוב .ןטייווצ ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,רענשטנעל הוח
 ,רעטסרעכיז רעד יוװ ןעזעגסיוא טָאה רעקנוב רעטשרע רעד זַא ,טלייצרעד

 -שטנעל טביירש --- ןרָאװעג גירק ןופ טייצ ןיא זיא אקצינטאלּפ עקמורפ
 ,ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא רוגיפ עלַארטנעצ ַא --- רענ
 רעדנעל עלַארטיײנ ןיא םירבח וצ טכיירגרעד ןבָאה ווירב עריא רעגילדנעצ

 ,לירּפַא ןט20 םעד ןלַאפעג זיא ,הנח ,רעטסעווש ריא ,לארשי ץרא ןייק ןוא
 ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיױוא ןתעב ,3

 -טרָאּפסנַארט ןופ ןפָאלטנַא טסוגױא ןט8 םעד ןזיא ןיילַא רענשטנעל
 ןפָארטעג טייז "רעשירא,; רעד ףיוא טָאה יז ואוו ,ץעיװָאנסָאס ןייק ץַאלּפ
 ,םירבח רָאּפ ַא ךָאנ ןוא יז ואוו ,עיקַאװָאלס ןייק רעבירַא זיא ןוא ,םירבח ךָאנ
 -עּפש ,יקסנאנינראק ףסוי רעייטשרָאפ-"ץולחה; ןופ ףליה רעד טימ ןענעז

 ַא ףיוא ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז ןענַאװ ןופ ,עינעמור ןוא ןרַאגנוא ןייק קעװַא רעט

 םילוע טימ ךעלפיש-רעשיפ ערעדנַא 2 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ,לפיש-רעשיפ
 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןענעז

 ,לארשי ץרא טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,םירבח רָאּפ עריא ןוא רענשטנעל
 ןזיוַאב גירק ןתעב ןבָאה סָאװ ,םיצולח עכילקילג קינייװ יד וצ ןרעהעג

 ,י"א ןייק ןייז הלוע ןטרָאד ןופ ןוא עיקַאװָאלס ןייק ןליוּפ ןופ ךיז ןסײרסױרַא
 טביולגעג טינ ןדיי יד ןבָאה טסעּפַאדוב ןיא זַא ,בגא ,טלייצרעד רענשטנעל
 (א;+,ןלױּפ ןיא םונהיג ןשיצַאנ ןגעוו ןעגנולייצרעד ערעייז

 םודנַארָאמעמ ןטנָאמרעד ןביוא ןייז ןופ 4 טקנוּפ ןיא ןַאמרעקוצ קחצי
 ,עיבמעלגאז ןיא ןשינעעשעג יד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש 1943 .ווָאנ ןטס26 ןופ
 -ידרע-רעטנוא רעשיליוּפ רעד ןופ רידנַאמָאק םעד רע טנָאמרעד לָאמַא רעדיוו
 -ּפעס זיב יַאמ ןופ ףיױלרַאפ ןיא; זַא ,יקסוואראמאק-ראב .נעג ײמרַא רעש
 ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןגעו טרימרַאלַא רעהפיוא ןָא רימ ןבָאה רעבמעט
 ןבָאה רימ .(ץעיוװאנסאס ,ידנעב) עיבמעלגאז ןיא םיבושי עשידיי יד
 ןטקַאטנַאק םוש ןייק .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד רַאפ ןפָאװ ןטעבעג
 "יווקיל יד ןיא ךיז טָאה עיבמעלגאז .ןטלַאהרעד טינ רימ ןבָאה ןפָאװ רעדָא
 ןטלַאהרעד ןבָאה ייז סָאװ ,ןרעװלָאװער 9 טימ טקידיײיטרַאפ געט-עיצַאד

 ?ץיצַאזינַאגרָא-פמָאק רעשידיי רעד ןופ
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 רעריפנָא טּפױה ןופ סערדַא ןפיוא ןפרואוורָאפ ערעטיב סנַאמרעקוצ
 וָאכַאטסנעשט ןיא ןשינעעשעג יד ףיֹוא ןייש ַא ןפרַאװ .ק .א רעד ןופ
 ,ןבירשעג טָאה ןַאמרעקוצ סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןָאק'מ יװ .ןידנעב ןיא ןוא
 ןיא טעטש עדייב יד ןיא ןשינעשעג עקירעירט יד ךָאנ םישדח רָאְּפ ַא
 ןטילעג ןטרָאד עיצַאזינַאגרָא ספמַאק עשידיי יד טָאה ,םודנַארָאמעמ ןייז
 ןייק ןעמוקַאב טינ ךיוא ןוא רעוועג-סייה ןופ לגנַאמ ןכעלקערש ןופ
 סיועג טרעלקרעד סָאד .ןטפערק עשיליוּפ עטנפָאװַאב יד ןופ ףליה םוש
 סָאד ןוא דנַאטשרעדיװ ןקירעהעג ַא וצ רעפמעק יד ןופ טייקטיירגעגוצ-טינ יד
 ,דנַאטשפױא ןגעוו רענעלּפ ערעייז טרעטשעג ,רעכיז טָאה



 קַאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא רעד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא רעד
 ןגעק טירטסורַא-ףמַאק רעשידיי רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג זיא ,1942 טסוגיױא
 ירעירפ םישדח 4 טימ עשרַאװ ןיא דנַאטשפױאיָאטעג םעד ךָאנ ,ןשטייד יד

 רעװעשרַאװ יד יו ,טייצ ערענעלק ַא ןטילעג ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא ןדיי יד
 ןכָאנ טשרע ,ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ןטרָאד עיצַאּפוקָא עשטייד יד תויה ,ןדיי

 טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ,1941 ינוי ןטס22 םעד ,דנַאלסור ףיוא לַאפנָא
 סָאװ ,טנגעגמוא ןוא קָאטסילַאיב ןופ עיצַאּפוקֶא עשיטעווָאס יד רעבָא
 ,1941 ינוי ףוס זיב 1929 רעבמעטּפעס ןופ ,רָאי 2 עּפַאנק טרעיודעג טָאה

 ןדיי יד ןופ עיצַאזיליבָאמ ןוא טײקמַאזכַאו רעד וצ טקריוועגטימ טשינ
 ןויסערגַא-קיטשרודטולב םעד דצמ רַאפעג רעדנעָארד-ךעלרעפעג רעד ןגעק

 -לַארענעגק םעד ןיא ,טייו טינ ָאד ןסעזעג זיא סָאװ ,רטסנָאמ ןשיצַאנ
 עשיטעווָאס יד ,ןליוּפ ןופ לייט ןטריּפוקָא-שיצַאנ םעד ןופ "טנעמנרעווָאג
 -עגנָא ,דנַאל -יצַאנ ןטימ טקַאּפ"עיסערגַא טינ ןבילוצ ,עודיכ ,טָאה טכַאמ
 ןבױהעגנָא טינ וליפַא ןוא ןעגנואיצַאב עטוג ןוא עקיאור םיא טימ ןטלַאה

 רעשטייד ַא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעװ גנורעקלעפַאב ריא ןענערָאװ וצ
 .עיטסעב-יצַאנ רעד ןופ לַאפנָא ןטעטרַאוװרעדמוא ןוא עיסערגַא

 ןצעזַאב וצ ךיז ןדיי 80,000 ךרע ןַא ןעגנואווצעג ןשטייד יד ןבָאה 1941 ןיא
 .טָאטש ןופ לייט ןקידנופצ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ָאטעג ַא ןיא
 ךרעב רָאנ טליײצעג ןיוש גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה 1942 ינוי ןיא

 -ברעטש עטרעסערגרַאפ יד ןוא סעיצַאטרָאּפעד יד :הביס יד .תושפנ 0
 ,ןטיײהקנַארק ןוא רעגנוה בילוצ טייקכעל

 ,ענעדיײשרַאפ יד ןיא ןדיי יד טריטַאולּפסקע טיירב טָאה טכַאמ עשיצַאנ יד

 -רַאפ ןטרָאד ןענייז ןדיי יד .ןעגנומענרעטנוא-ליטסקעט ,רקיע רעד
 -רעמ טָאה סָאװ ,טנַאּפקַא םעד ןופ ןפַאלקש עתמא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ
 ערעייז ןצונסיוא טנעמָאמ ןטצעל ןעמַאס ןזיב ןוא ןעניוש טלָאװעג קיניײװ
 ,טעברַא-ןפַאלקש עקיליב

 רעשיטסישַאפ-יטנַא ןַא קיטעט ןעוועג קָאטסילַאיב ןיא זיא 1941 ףוס טייז
 ךיוא יו ,ענעגנַאפעג סגירק ןוא רענַאזיטרַאּפ וצ ףליה ןלעטשוצ רַאפ טעטימָאק
 טלעטשעגנייא טָאה טעטימָאק רעד .גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז ןופ קעווצ ןרַאפ
 שארב ,עשטשוּפ רעשזעווָאלַאיב רעד ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ טימ טקַאטנָאק ַא
 זיא לײטּפָא ץושטסבלעז רעד .ףליה ייז טקישעג ךיוא ןוא קאריביס אשימ טימ

 טָאה רעוועג ,טעברַא-סגנַאװצ ייב עטקיטפעשַאב ,רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב
 ,טעבנגעגסױרַא רעדָא טפיוקעג ךיוא יוװ ןטַאדלָאס עשטייד ןופ ןעמוקַאב ןעמ
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 שארב ,רעדילגטימ 15 טלייצעג טעטימָאק רעד טָאה גנודנירג רעד תעב

 ,אקסווָאזָאראמ ַאירַאמ ןופ ןעמָאנ ןטלעטשרַאפ ןרעטנוא קינּפאשט אזיל טימ
 קָאטסילַאיב ןיא טעטימָאק ןטימ גנוטַארַאב ַא ףיוא ןעמוקעג וליפא זיא קאריביס
 ,סיצַאנ יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןלַאפעג זיא ןוא

 עשיצולח ,עשיטסינויצ ָאטעג ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז'ס ןעוו 1942 ףוס

 וצ ןעמוקעג ,ןַאמסָארג עקייכ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד זיא סעיצַאזינַאגרָא
 ,םירמוש עפורג ַא ןוא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ ַא
 אקסָאה ,ןַאמסָארג זיולב ןבעל רעטעּפש ןבילנעג ןענייז סע רעכלעוו ןופ
 - ,ייווצ ךָאנ ןוא ַאקצעלעיב

 טעטימָאק רעלַאנַאיצַאנ רעשידי רעד טָאה 1942 רעבָאטקָא ןיא
 יד ןעמענרעביא ,קָאטסילַאיב ןייק ווָאראמאט'-םיובנענעט יכדרמ טריגעלעד
 .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעקיטרָאד רעד טימ גנוריפנָא

 רַאורבעפ ןיא ןענייז ,סָאטעג יד ןופ גנורילאזיא רעקרַאטש רעד ץָארט
 -פיוא-רַאונַאי ,ןטשרע םעד ןגעװ תועידי קָאטסילַאיב ןייק ןעגנַאגרעד 2
 ןענייז סרעפמעק עלַא זַא ,טרעהעג טָאה'מ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש
 יד .טרידיווקיל ןרָאװעג ןענייז סָאטעג ליפ זַא ,דנַאטשפיוא ןתעב ןלַאפעג
 ,עטצעל יד ןבילבעג ןענייז ייז זַא ,טניימעג ָאזלַא ןבָאה רעקָאטסילַאיב

 ךיז םיובנענעט טָאה ,תועידי עכעלקערש עקיזָאד יד ןטלַאהרעד ןכָאנ
 ןגעו עטיב ַא טימ סעיצַאזינַאגרָא דרערעטנוא עשיליוּפ יד וצ טעדנעווװעג

 ,.רעפמעק עשידיי יד רַאפ רעוועג

 אקלאווק עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד וצ ווירב ַא ןיא
 יד רעוועג ןבעג וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה יז ןעוו ,(ףמַאק רעליוויצ) ?אנליוויצ
 : 1943 לירּפַא ןט28 םעד ןבירשעג םיובנענעט טָאה ,ןדיי

 ןגעוו ןדײשטנַא טינ ןלעוו ןרעװלָאװער קילדנעצ רָאּפ ַא ,ןטַאנַארג 200 . ,.
 גָאט ןטצעל רעביא ןרידיצעד ןענעק ייז רעבָא ,גנובעלפיוא סנליוּפ ןופ ןימרעט

 רעוועג ענעטעבעג סָאד -- ."ןליוּפ ןיא ָאטעג ,סיורג ןייז טיול ,ןטייווצ ןופ
 .ןעמוקעגנָא טינ זיא

 ןעגנוטיירגוצ עוויסנעטניא ןביוהעגנָא םעד רַאפ ךָאנ טָאה םיובנענעט
 ןעגנולמַאזרַאפ עדנעגנירד טנדרָאעגניײא טָאה רע .ףמַאק ןדנעייטשראפ םוצ
 -עגרעבירַא םתעשב ןענייז םירבח ענייז ליפ סָאװ ,"רורד, ןופ ץוביק ןופ

 ןענייז סע .קָאטסילַאיב ןייק ענליו ןופ ןעמיובנענעט ןרָאװעג טכַארב

 יװ רעטסעווש וצ ווירב ַא ,ןקַאילָאּפ יד וצ גנודנעוו סמיובנענעט ןבילברַאפ

 ןָאק ןעמ ןכלעװ ןופ "רורד, ןופ גנולמַאזרַאפ ןופ לָאקָאטָארּפ רעד ךיוא

 -בָארּפ םעד ןגעוו עיסוקסיד ַא ןעגנַאגעגנָא זיא קָאטסילַאיב ןיא ךיוא זַא ,ןעז

 -יטרַאּפ וצ ןײגסױרַא רעדָא ,ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ :םעל

 ןופ טייקכעלגעמ עסיוועג ַא ןבעגעג טָאה עטצעל סָאד .דלַאװ ןיא רענַאז

 ןוא ףמַאק סָאמ רעסיוװעג ַא ןיא ןוויטקעפע רעבָא ,םעניילק ַא שטָאכ
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 ןיא רעוועג טימ טיוט ןרעכיז טיידַאב טָאה -- עטשרע סָאד ,אנוש ןופ המקנ
 עדנעלַאפע --- ענעגייא יד ןשיוװצ ןוא ,ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ רעבָא ,טנַאה

 ,ָאטעג ןופ "טנעוו

 ןייק ןרָאפעגקירוצ עשרַאװ ןופ זיא סקאראב קעדע רמוש רעד ךיוא
 ןיא טנידרעד ךיז טָאה רע) ןַאמ"רעטילימ .,וועג סלַא ,ידכ ,קָאטסילַאיב
 ןטרָאד .דנַאטשרעדיװ ןיא ךיז ןקילײטַאב ,(לַארּפָאק א זיב רעטילימ ןשילױּפ

 רעד ןוא .םירבח ערעדנַא ןוא ןגרעברעבליז טימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה
 קעדע טָאה ,ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא -- עקנַאזיטרַאּפ-דלַאװ :ןגעוו עיסוקסיד

 ַא רַאפ ןטכיזסיוא ערעסערג ןַארַאפ עקַאט ןענייז דלַאװ ןיא זַא ,ןזיװעגנָא

 ףיוא ָאטעג ןיא ןסַאמ יד ןזָאלרעביא ןעמ ןָאק יצ רעבָא ,ףמַאק ןעמַאזקריװ
 ןעװעטַאר ןיילַא ןוא ,ָאטעג עטריזינַאגרָא-טינ ַא ןזָאלרַאפ רימ ןלעװ יצ ?רקפה
 רעזנוא ןופ עטכישעג רעד רַאפ תוירחא יד זיא ואוו ןוא !דלַאװ ןיא ךיז

 יװ -- ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןופ שארב ןייז ףרַאד גנוגעװַאב רעזנוא ?קלָאפ
 ןרעפטנע ןפרַאד רימ ןוא ןדיי סלַא זנוא טעגרה/מ ,קלָאפ ןופ ןרענָאיּפ
 ,"ןדיי סלַא;ק

 רמושהק דצמ ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג ןענייז ץרוּפוּפ ןוא ,עקשאי ,קעדע

 עוַאב עטשרע יד טעדליבעג ןבָאה סָאװ ,"דנוב; ןוא ןטסינומָאק ,"ריעצה
 ןטיירב ןכרוד ןרָאװעג טריפעגנָא רעטעּפש זיא סָאװ ,דנַאטשפיױא ןרַאפ
 "יווער יד ןוא ינויצה רעונה ,"דנוב, לייט ַא ,"רורדע קידנסילשנייא ,טנָארפ
 ,ןטסינָאיז

 ןליפַא טָאה *דלַאװ ןיא ןייג רעדָא --- ָאטעג ןיא ףמַאקק םורַא חוכיוו רעד
 ךיז טָאה "?עיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפיטנַאק יד .גנוטלַאּפש ַא וצ טכַארבעג
 ,ןשטנעמ ןיהַא טקישעג טָאה עּפורג ַא עריא ןוא דלַאװ ןיא ןייג םוצ טגיינעג
 רמושהע ןופ לייט ַא טרעהעג ךיוא טָאה ריא וצ ,1943 גנילירפ ןופ קידנבײהנָא
 ןבָאה ,וואראמאט-םיובנענעט ךרוד טריפעגנָא ,קאלב ןטייווצ םוצ ."ריעצה

 ןוא "דנובא ,ריעצה רמושה ,ינויצה רעונה ,ןויצ ילעוּפ ןוא "רורדא טרעהעג
 ןיא ךָאנ דלַאװ ןיא סױרַא ןענייז ןּפורג עטשרע יד םגה ,רָאדלעּפמורט תירב
 לייט רעשירמוש ךיוא רעטעּפש ןוא רעשיצולח רעד טָאה ,1942 רעבמעווָאנ
 ,אפוג ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ ןרַאפ עיצַאטיגַא ריא ןריפ וצ טרעהעגפיוא טינ
 ,טַאר"ןדוי ןופ רעציזרָאפ םעד וליּפַא ןקריוװַאב וצ ןזיוװַאב ,סיוא טזייוו טָאה רע
 ןופ עיצַאטרָאּפעד רעד ךָאנ סרעדנוזַאב טָאה סָאװ ,שאראב טסינויצ םעד
 "מעק יד ןציטש וצ טייהרעליטש ןביוהעגנָא ,1942 רַאורבעפ ןיא ןדיי 0
 ,טנגוי עשירעפ



 1943 רַאורבעפ ןיא דנַאטשרעדיװ רעד

 "דנַאטשרעדיװ עטשרע יד ֹוצ ןעמוקעג זיא ,עיצַאטרָאּפעד רעד טָא תעב

 וצ טינ; ,ףור ַא ןבעגעגסיױרַא ןַאד טָאה טעטימָאק רעשיטסישַאפיטנַא רעד ,ןטקַא
 -ירבַאפ ןרילָאמעד ןפורעג טָאה רע ,"טיוט טיײדַאב סָאד לייוו ,ןריפסיורַא ךיז ןזָאל
 ןזָאל ןדיי ליפ .החּפשמ רעד רַאפ המקנ ןעמענ ןוא ,טפַאשטריוװ יד ןדניצרעטנוא ,ןק
 רעייז ,םירמוש עטנּפָאװַאב 19 ןלַאפ סע (??.ןעגנוניואוו יד ןופ ןעמענ טינ ןַאד ךיז
 ןַא ןופ שארב ,ףמַאק ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,סקאראב קעדע רעריפ
 "רעדיו ַא טימ טריפעגנָא רעטעּפש טָאה סַאג ענלאמס ףיוא גנולײטּפָא
 ןוא רע .ָאטעג ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא סָאוװ טרָאּפסנַארט ַא ןיא דנַאטש

 "סעיראטאמערק ןופ דנאר ןפיוא ןרָאװעג טעגרהעג; ןענייז םירבח ענייז

 -ליז םעד גנוריגער רעשילוּפ רעד ןופ ןעמוקַאב סקאראב טָאה ,גירק ןכָאנ
 (א?זד,"יראטילימ יטוטריווק ןעדרָא ןופ ץיירק רענרעב

 ןשטייד יד ןופ .רעזייה יד ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד ןענייז ןדיי 0

 -רַאפ ןיא ןטסולרַאפ עסיורג ךיוא טַאהעג ןבָאה יז ,12 טיוט ןלַאפעג ןענייז

 ,עטעדנואוו
 לַאפ"גרעבנעטיוו םוצ ךעלנע ,דעמאלעמילַאפ רעד ןעשעג ךיוא זיא ןַאד

 .ָאטעג רענליוו ןיא
 ןלַאפַאב זיא סָאװ ,זיה ַא ןיא טָאה דעמַאלעמ רעכעלטנגוי רעד

 ןופ םינּפ ןיא רעיױז-ץלַאז טימ לשעלפ ַא ןסָאגעגסױא ,ןשטייד ןופ ןרָאװעג

 ןסָאשעג טָאה ריציפָא רעדנילב רעד .טכַאמעג דנילב םיא ןוא רעדרעמ ַא

 דעמַאלעמ לָאז ,עיסרעוו רעדנַא ןַא טיול ,יצַאנ ןטייווצ ַא טעגרהרעד ןוא קירוצ

 דלַאב זיא דעמַאלעמ .יצַאנ םעד ןסָאשרעד ןוא רעוועג סָאד ןסירעגסיױרַא ןבָאה

 ,ןדנואוושרַאפ
 רעד ןסייהעג ןַאד טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא טּפיוה-יצַאנ רעד ,לעדירפ

 ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טרעדנוה ןסישעצ ןוא ןריפסיורַא ,ײצילָאּפ

 ,ןדעמַאלעמ ןבעגסױרַא ,טרעדָאפעג לעדיופ טָאה ןשאראב ןופ .,זיוה רעד

 טָאה ןיילַא דעמַאלעמ דעמַאלעמ .ָאטעג עצנַאג סָאד ןטכינרַאפ וצ קידנעָארד
 ,ןעגנוקינייּפ עכעלקערש ךָאנ ,זיא ןוא רעדרעמ יד ןבעגעגרעביא ןַאד ךיז
 ןייז ןעגנַאגַאב זיא רע ואוו ,זיוה ןופ רעױט ןיא ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיױא

 . טַאט ןשידלעה

 סיצַאנ יד זַא ??טליצרעד רענזייר לאפר רענעבילבעג-ןבעל רעד

 עטסיירד יד ןופ דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא ןסױטשעגנָא זיוה טייווצ ַא ןיא ךיז ןבָאה

 ,קעה ,ןעלטימ עטסװיטימירּפ יד טימ טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,רעניואוונייא

 ןסָאגעג טָאה יקסנאיראק לדנעמ ןופ יורפ יד ,ןעגנַאטש ענרעזייא ,סרעסעמ
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 ןבָאה ןשטייד יד .זיוה עצנַאג סָאד ןדניצרעטנוא טוואורּפעג ןוא רעיוז-לבעווש
 זיא יורפ יד .ןעגנוקרַאטשרַאפ ןעמוקַאב רעבָא ,ןגיוצעגקירוצ הליחתכל ךיז

 טָאה לעדירפ ,דניק ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןוא טּפַאכעג
 -דנַאטשרעדיװ עטנּפָאװַאבמוא יד ןיא ןסיש ֹוצ ןיילַא ידכ ,ןעמוק טלייאעג ךיז
 ןבָאה ,עיסרעוו רעטייוצ ַא טיול .10 ,אקצעיפוק ףיוא זיוה רעד ןופ רעל
 טָאה ייז ןופ ענייא סָאװ ,יקציטַאימעס ענעריובעג ,רעטסעווש 2 יד טפמעקעג

 רעיז:לבעוש ןוא ןיזנעב ןסָאגעג ןבָאה ייז .יקסנאיראק ןסייהעג ךיוא
 רעטסעוװש 2 .רעשעל-רעייפ ןוא ןשטייד עדנעגנירדניירַא יד ףיוא (לאירטיוו)

 ,טנַאיצילָאּפ דיי ַא ןופ ףליה רעד טימ ,זיא עטירד יד ,ןרָאװעג טעגרהרעד ןענייז

 רעד יז ןבעגעגרעביא טנעגַאדָאּפַאטשעג ַא טָאה געוו ןפיוא רעבָא .,ןפָאלטנַא
 (6?,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא יז ןוא ,טכַאמ

 ןטריזינַאגרָאמוא ןַא ,ןעז רימ יװ ,ןגָארטעג ןבָאה ןשינעעשעג עלַא יד

 עסַאמ רעד ןיא זַא ,ךיוא ןזיווַאב רעבָא ןבָאה ייז .רעטקַארַאכ םענעטנַאּפס
 "רעזעד; ןוא ,ןזָאלרַאפ טינ יז רָאט ןעמ זַא ןוא ןליפעג-סדנַאטשרעדיװ ןעילט
 יד ןא ךיז ןסילשנָא ךרוד וליפַא ,ןילַא יז קידנזָאלרעביא ,ריא ןופ "ןריט

 ,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ

 ןענַאטשטנַא זיא ,גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ךָאנ ,1943 רַאורבעפ ןיא
 יכדרמ ץוח סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד ןופ טנָארפ רעכעלטייהנייא ןַא ָאטעג ןיא
 (ןטסינומָאק) שטיוואקשאמ .ד :ןעוועג גנוריפנָא רעד ןיא ןענייז ,םיובנענעט
 (דנוב) ןיטסוק (ןטסינָאיזיװער) רעשיילפ (ריעצה רמושה) ,ןַאמסָארג עקייכ
 ,יגויצה רעונה ןופ רבח ַא ןוא

 עירָאטַארַאבַאל עמייחעג ַא ןפַאשעג ןדיי יד ןבָאה ָאטעג ןופ ץרַאה ןיא

 ,שזניא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא סעבמָאב ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ןריצודָארּפ וצ
 ,יקסוועראכוק אמעס ןעמוקעגמוא ןענעז'ס ןעוו עיזָאלּפסקע ןַא תעב .רעברַאפ
 טסואוורעד סיצַאנ יד ךיז ןבָאה ,ןיועל הדוהי ןוא גרעבנדלָאג אשאמ

 .עירָאטַארַאבַאל רעד ןגעוו

 וצ ןזיװַאב ןעמ טָאה גנולדיזסיוא רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןשיװצ
 טָאה סָאװ ,ןרעּפלַאה .ןסקיב 18 טרעבָארעד .,ןטַאנַארג 5,000 ןריצודָארּפ
 -סױרַא טכעלגעמרעד טָאה ,ָאּפַאטשעג ןופ ןדַאלקס וצ ןעלסילש יד טכַאמעגכָאנ
 -רַאפ ,ןדיי 2 טרידיװקיל ךיוא טָאה ןעמ ,ןסקיב 17 ןטרָאד ןופ ןענעבנג
 ָאּפַאטשעג טימ טעברַאטימ ןיא עטקיטכעד

 -ַאב ןבָאה סָאװ ,ןַאמסָארג ,ןייטשלזיק .מ תורבח יד ןופ ףליה רעד טימ

 רעשיטסישַאפ-יטנַא רעד וצ ןעיצוצ ןעגנולעג זיא ,ךַארּפש עשטייד יד טשרעה
 םעד ןיא טדאמש .א ,קירבַאפ ליטסקעט ַא ןופ רעטייל ןשטייד םעד טייקיטעט

 גירק ןכָאנ טכוזַאב טָאה --- יעסוב ָאטָא -- ןעמָאנ רעתמא) ירוטנעוו רעלאמ
 ןייז ןיא ןטלַאהַאב טָאה עדאמש .,(דנַאלשטיײד-ברעמ ןיא טצעי טניואוו ,לארשי

 ופ עיצַאדיװקיל רעד תעב .קירבַאפ רעד ןופ רעטעברַא עשידיי 9 זיוה
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 -עגרעביא טָאה ירוטנעוו ,סקיב ַא ןוא רעװלָאװער ַא ןבעגעג ייז ןוא ,ָאטעג
 -אפאט -- קָאטסילַאיב ץוחמ עדַאגירב-יקסווָאנילאק רעד ןופ בַאטש ןרַאפ ןבעג
 טָאה ירוטנעוו .,עיצינומַא ליפ ןוא ןרעװלָאװער 4 ךיוא יוװ ,סעּפַאמ עשיפַארג
 ןופ רענעלּפ ,תואופר ,רעוועג ןריפרעביוַא םוצ ָאטיױוא ןייז ןבעגעג טפָא ךיוא
 ןבָאה עדייב .ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ וצ ,דלַאװ ןיא .דנַאא טָאטש רעד
 רעד ןוא ָאּפַאטשעג ןופ ןסולשַאב עמייהעג ןגעוו תועידי טקישעגרעביא ךיוא
 עדַאגירב"יקסווָאנילאק רעד ןופ בַאטש םוצ -- קָאטסילַאיב ץוחמ ײטרַאּפ-יצַאנ
 (3,דנַא.א

 .ואראמאט-םיובנענעט יכדרמ ןעוועג זיא דנַאטשפיוא םענופ המשנ יד
 ערעטסניפ יד טכַארבעג טָאה רע ןיהואוו ,עשרַאװ ןופ קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעג

 טימ ןעמַאװצ רע טָאה ראנאפ ןיא הטיחש רעכעלקערש רעד ןגעוו סעיינ
 ךיוא סורג ןכעלקערש םעד ןבעגעגרעביא ,םירמוש ןוא םיצולח ערעדנַא

 וואראמאט .,ןלױּפ ןיא ןוא "ןסערקא יד ףױא טעטש ערעדנַא ןיא

 ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה עשרַאװ ןיא .ענדָארג ןכוזַאב וצ ןזיוװַאב טָאה

 קָאטסילַאיב ןיא לָאר סוואראמאט .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד ןפַאש

 טָאה רע .עשרַאװ ןיא שטיוועלינא יכדרמ ןופ לָאר רעד וצ ןכילגעג זיא
 יד דצמ רַאפעג רעדנעָארד רעד ןגעו ןענערָאװ וצ טרעהעגפיוא טינ

 רַאפ ָאטעג ןופ טפַארק-סטעברַא יד ןצונסיוא רָאנ ןסיוא ןענייז סָאװ ,סיצַאנ
 ןרידיווקיל רעטעּפש ָאטעג סָאד ןלעװ ןוא ירטסודניא-סגירק רעשטייד רעד
 ףיוא ןָאטעג סע ןבָאה ייז יו טקנוּפ --- ,גנוטכינרַאפ וצ ןריטרָאּפעד ןוא
 "יגַא ןייז ,סָאטעג ערעדנַא ןיא רעגייטש ןשיטיאוזעי ןוא ןטפַאהקלאש רעייז

 .ָאטעג ןופ רעריפ יד טימ ןסױטשנעמַאזוצ וצ טכַארבעג םיא טָאה עיצַאט
 יד ןגעק גנורעטיברַאפ טימ לופ ןענייז םיבתכ ענעבילבעגרעביא ענייז
 ןוא ,סָאטעג יד ןיא ןדיי יז ףליה ןייק ןבעגעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ
 רעשידיי רעכעלרעסיוא רעד ןגעק ןפרואוורָאפ ןוא תונעט ערעטיב טימ ךיוא

 רעטנוא ןדיי יד ןופ לַאזקיש ןכעלקערש ןגעוו ןסעגרַאפ יו טָאה סָאװ ,טלעוו

 .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעשירעדרעמ רעד

 -רעדיוו עשידיי יד ןופ ףמַאק רעד ךיוא טָאה ,עשרַאװ ןיא יוװ טקנוּפ

 ענעגייא יד ןגעק ףמַאק ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז קָאטסילַאיב ןיא רעלדנעטש

 -רעדיוו יד ןפלָאהעג טָאה עסַאמ יד ךיוא .םירסומ ןוא רעטעררַאפ עשידיי

 ,ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ךיוא ,רוסמ ןייא טינ טמױרעגּפָא טָאה ןוא רעלדנעטש

 ןיא זַא (=ף,טלייצרעד ,רענטאד .רד ,רעפמעק רענעבילבעג-סנבעל רעד

 תועידי יד .גנומיטש עטוג ַא ןעוועג ללכב זיא ,עיצַאדיװקיל ןייז רַאפ ,ָאטעג

 עטריאילַא יד ןופ גנודנַאל רעד ןגעוו ןוא ןיעמאלא לע ,דַארגנילַאטס ןגעוו

 ערעטנומ ַא ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ןפַאשעג ןבָאה ,עיליציס ןיא תוחוכ

 טימ טרַאװעג ָאטעג סָאד רעבָא טָאה ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,רעפסָאמטַא

 ךיז טָאה ,שאראב .טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ רעד .לרוג ןייז ףיוא קערש
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 ןגעו עיסוקסיד ַא ןָא טייג ןזיירק עשיצַאנ עדנריפ יד ןיא זַא טסואוורעד
 יוקיל יד טרעדָאפ ײטרַאּפ"יצַאנ יד זַא ןוא "ןדיי-ץונ; יד ןופ טרעוו םעד
 ןופ טלַאה סָאװ ,"טכַאמרעוש רעד ןופ הנעט רעד ץָארט ,ָאטעג ןופ עיצַאד
 ,ןטסילַאיצעּפס עשידיי יד ןופ ןוא עירטסודניא-ָאטעג רעד ןופ ןעגנוטסייל יד

 טלייצרעד םעד ןגעוו טָאה שאראב .טעברַא-ןפַאלקש רעשידיי רעד ןופ ךיוא יו
 רָאנ רעביא טביילב סע זַא ,ןזיװעגנָא ןַאד טָאה רעטצעל רעד .ןעמיובנענעט
 רעשידיי רעד טצעי ןפלעה ךיוא ןיילַא ףרַאד שאראב זַא ןוא ,גנוקידייטרַאּפ
 שאראב טָאה --- ,"סעיזוליא ָאד ךָאנ ןענייז ,טבעל ןעמ ןמז לכ, .ץושטסבלעז
 טָאה ,לעדירפ ,רעריפ-ָאּפַאטשעג רעד זַא ,ייברעד קידנבעגוצ ,טרעפטנעעג

 עשידיי ןופ ןעגנוליײטּפָא 2 ןרידיווקיל טימ טמירַאב םיא רַאפ סנטצעל ךיז
 ,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ

 ,1943 טסוגױא גנַאפנָא ןיא ,דנַאטשפױא םעד ברע זַא ,טלייצרעד קראמ .ב

 -פיוא רעקנילבערט ןופ רעמענלײטנָא 2 ןעמוקעג קָאטסילַאיב ןייק ןענייז
 ןקיטרָאד םענופ םיטרּפ ןבעגעגנָא ןבָאה סָאװ ,1943 טסוגיוא ןט2 ןופ דנַאטש
 ,טלַאה קרַאמ .,רעגַאל טוט ןופ סיירפיוא םעד ןוא ,ףמַאק ןטנּפָאװַאב
 יד ןגױװַאב ךיוא ,ךעלנײשרַאװ ,ןבָאה עקנילבערט ןיא ןשינעעשעג יד זַא
 -סילַאיב ןיא ָאטעג םענופ עיצַאדיװקיל רעד וצ ןטערטוצוצ .ס .ס ןוא סיצַאנ
 ,הדירמ ןוא טנוב ןֹופ טסענ ַא ןעוועג ללכב ייז רַאפ זיא סָאװ ,קָאט

 1943 טסוניוא ןט16 םעד ןופ דנַאטשפיוא רעד

 ,גָאטרַאפ ,1943 טסוגיױא ןט16 םעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה דנַאטשפיוא רעד
 רעטנוא ,ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל עקיטליגדנע יד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא'ס ןעוו
 לעיצעּפס זיא סָאװ ,קינצָאבָאלג ליטָא רעדרעמ-יצַאנ ןטנַאקַאב ןופ גנוריפנָא
 רעקָאטסילַאיב ןופ עיצַאטרָאּפעד עטצעל יד ןריפכרוד ידכ ,ןילבול ןופ ןעמוקעג
 ןעמוק טעװ ןדיי יד דצמ זַא ,טסואוועג ,סיוא טזייוו ,ןבָאה ןשטייד יד .ָאטעג
 עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד זַא ,זיא ןסָאלשעגסיױא טינ) דנַאטשרעדיוװ ַא וצ
 -עגמורַא רעבירעד זיא ָאטעג סָאד .(יױזַא ןטכַארט וצ ןסיוטשעג ייז טָאה
 ןוא ןלייט-,ס.ס ,ײצילָאּפ ןופ טייק רעטקרַאטשרַאפ ַא טימ ןרָאװעג ןעמונ
 .רעניַארקוא

 ריעצה רמושה ןופ ןירענַאזיטרַאּפ ,ןאמסָארג עקייכ ענעבילבעגנבעל יד
 רעמיצ סמיובנענעט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טסוגױא ןט15 םעד זַא ,טלייצרעד
 ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןופ גנוציז ַא
 ןבַאנפיוא יד טלייטרַאפ טָאה ןעמ .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןגיוצרַאפ
 -עגכרוד ךיז ןפיוה יד ךרוד ןוא רעפמעק ןפורג ערעדנוזַאב יד ןשיװצ
 רעבלַאה ךָאנ 2 יו ,ןעלמירדנייא ןזיוװַאב טינ רעבָא טָאה ןעמ .םייה ַא טעבנג
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 ,אקצעווארוי ףיוא רעיוט ןכרוד זַא ,העידי יד טכַארבעג רבח ַא טָאה ,טכַאנ

 רעד ,קירבַאפ ַא ןבעל ךַאװ טלעטשעג טָאה סָאװ ,טייהנייא- ס.ס ַא ןיײרַא זיא

 ןטײרּפשרַאפ וצ ןזייװַאב ןלעוו ייז רעדייא ,ןשטייד יד ןענעגעגַאב וצ ןַאלּפ

 עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןופ גנוריפנָא יד ,ןלַאפעגכרוד זיא ,ָאטעג ןיא ךיז

 .סעיציזָאּפ ערעייז ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןּפורג יד טרימרַאלַא ךיילג ָאזלַא טָאה

 םושב ךיז לָאז ןעמ זַא ,גנורעקלעפַאב יד ןרימרַאלַא ןעמונעג ךיוא טָאה ןעמ

 גָאטרַאפ 4 .עיצַאדיװקיל טיײידַאב סָאד לייוו ,ןריטרָאּפעד ןזָאל טינ ןפואו

 לָאז גנורעקלעפַאב יד זַא ,תועדומ ןזיװַאב ןרעױמ-ָאטעג יד ףיוא ךיז ןבָאה

 ןופ ,אקצעוװָארוי ףיוא שזַאגַאב-טנַאה םעניילק ַא טימ ירפ 9 ןלעטשוצ ךיז

 ,ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשרַאװ עלַא טימ ,ןרעוו טריטרָאּפסנַארט ןלעוװ ייז ןענַאװ

 ,ןילבול ןייק
 יד ןשיוװצ רעוועג סָאד ןלייטרַאפ וצ ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה רעפמעק יד

 טמיטשַאב ךיוא ןענייז סע ;סַאג אקצעווארוי רעד ןופ ןטייז עדייב ףיוא ,ןּפורג

 ןעמענ ןשטנעמ יד .סרעק:וב ענעטלַאהַאב יד טימ ןעגנודניברַאפ ןרָאװעג

 ןייק טשינ וליפַא ,עירעטסיה ןופ ןכייצ ןייק טשינ; .ןרעװלָאװער ערעייז

 ןעוו ,.ס.ס יד ןריקַאטַא וצ ןסָאלשַאב ןבָאװ רימ, ."שינעלמוטעצ ןופ ןמיס

 (=?.תונברק ערעייז ןריפסיורַא ןעמוק ןלעװ ייז

 ןטימ ןייג וצ טשינ ,ןסַאמ יד וצ רעפמעק עגניי יד ןופ ףור םעד ץָארט

 ןַא רָאנ ,ןילבול ןייק ?עיצַאוקַאװע ןייק טינ זיא סָאד לייוו ,ןליוו ןטוג

 טליאעג ןסַאמ יד ןבָאה -- ,"טיוט טיידַאב, סָאװ ,טָאטש ןופ ריפסיורַא

 ערעזנוא ןענַאטשעג ןענייז טסיזמוא; .אקצעווָארוי ףיוא ץַאלּפ-סגנולמַאז םוצ

 יד טרַאּפשרַאפ ייז ןבָאה טסיזמוא .ןסַאג יד ןופ גנַאגסױרַא םייב םירבח

 טסיזמוא ,לכייט עקלַאיב עטשוּפיעראפ יד רעביא ןדיינש סָאװ ,ןקירב יירד

 טינ זנוא ןבָאה ייז .רעזייה ערעייז וצ ןדיי יד ןרעקקירוצ טימַאב ךיז יז ןבָאה

 עקייכ טביירש--,"לוק רעזנוא רַאפ ןרעיוא ערעייז טּפָאטשרַאפ ,טרעהעג

 .תונורכז עריא ןיא ןַאמסָארג

 ,עיצַאטרָאּפעד רעקיליוויירפ רעד וצ ןזָאלרעד טינ ,עבַאגפיוא עטשרע יד

 "רַאפ ןטסיװ ןיא ןעלזניא עמַאזנייא רעביא ןביילב . ..רימ, .ןלַאפעגכרוד זיא

 סאג אקצעווארוי ףיוא ןדיי יד ףיונוצ ןעלמַאז ןשטייד יד יָאטעג םענעזָאל

 ,רעצעלּפ עטסוּפ ןוא רענטרעג טימ טָאטשרָאפ ַא ןיא ,ריא ןופ חרזמ וצ ןוא

 רעניואוונייא יד ,13 עלפעשט ףיוא טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעפמעק יד

 יז טימ ןפמעקוצטימ ןסָאלשַאב ןבָאה ,טיילעגנוי עטנפָאװַאב יד קידנעעז

 ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעד ןופ רעדילגטימ יד

 ןעוועג זיא ליצ רעייז .ענלאמס ןוא עקזדארגאוואנ ,עלּפעשט ןשיוװצ קע"יירד

 רעד ףיוא ךיז ןסײרסױרַא ןבורּפ ןוא טױלּפָאטעג ןטנעָאנ םעד ןכערבכרוד

 קידנעעז ,ןפיול ןזָאל ךיז רעכיז טעװ סָאװ ,ןומה םעד קידנּפעלשטימ ,יירפ

 סָאװ ,רענייא רעטנורעד ,רעפמעק רָאּפ ַא .ָאטעג ןופ גנַאגסױרַא ןעיירפ ַא
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 וצ ךיז ןענבנגסױרַא טפרַאדעג ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ייב ןעוועג ןיוש זיא
 ןפלעה ןגעוװ ייז ןרימרַאלַא ןוא ןסיורד ןיא גנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעד
 טלייטרַאפ ןענייז ,ןטַאנַארג ןוא ןרעװלָאװער ץוחַא .ענענורטנא יד ןעלמַאז
 ,ךעלדיימ רקיע רעד ,רעפמעק 200 ,רעוועג עקידנסיש-טייוו ךיוא ןרָאװעג
 ,רעפמעק 200 רַאפ רָאנ ןעוועג זיא גנונפָאװַאב .רעוועג ןָא ןבילברַאפ ןענייז

 טריּפורג ךיז ןבָאה רעלדנעטשפיוא יד ואוו ,עשרַאװ וצ ץַאזנגעק ןיא

 ,רעכעד ןופ ןשטייד עדנעמוקניירא יד ןסָאשַאב ןבָאה ןוא ןרעיומ עכיוה ףיוא
 רעד קָאטסילַאיב ןיא רעבָא זיא -- ,ןענָאקלַאב ןוא רעטסנעפ ,רעמעדיוב
 טימ ,טָאטשרָאפ ַא ןיא טױלּפיָאטעג םורַא ,רקיע רעד ,ןעמוקעגרָאפ ףמַאק

 ץוש ןייק ןבעג טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלזייה עקירעדינ ןוא עקינייו

 ,רענגעק ןפיוא ןסיש םייב ,סעיציזָאּפ עטוג סלַא ,טנידעג טינ ךיוא ןבָאה ןוא

 -ןײירַא טינ ףיוא טרירטנעצנָאק ךיוא ךיז רעפמעק יד ןבָאה עשרַאװ ןיא
 -רעדיו רעד טָאה קָאטסילַאיב ןיא תעב -- ,ָאטעג ןיא ןשטייד יד ןזָאל

 -םיוא יד לייוו ,רעטקַארַאכ ןטריצילּפמָאק רעמ ַא ןגָארטעג הליחתכל דנַאטש
 וצ ךיז ןסילשנָא ןוא טָאטש ןופ ןסײרסױרַא טלָאװעג ךיז ןבָאה רעלדנעטש

 -ּפעס ןט1 םעד ,ענליוו ןיא דנַאטשפיוא ןתעב) .דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד

 | .(ןעגנולעג ָאי קיטקַאט עגיזָאד יד זיא ,1943 ,רעבמעט

 דלַאב ,ףמַאק םוצ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא ייה עּפוק ענעדנוצעגנָא ןַא
 עדנענערב יד ןופ ,ָאטעג טייז רעטייווצ רעד ןופ ןסיירפיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה

 רעפמעק עגנוי יד ךיז ןבָאה יירשעג-?ַארוהק ַא טימ .סעדייבעג-קירבַאפ
 -ַאב ,רעייפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז ,טױלּפ םעד ןעמרוטש ןפרָאװעג

 טקעדטנאג אנוש רעד ואוו דלעפ םענעפָא ןיא סױרַא ןענייז ייז ןעוו סרעדנוז
 ,קירוצ ןעייג ןוא ןעמערוטש רימ/ .רעוועג רעווש טימ טסיש ןוא ,"טכייל זנוא
 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןשטייד יד ."קירוצ ךיז ןעיצ ןוא רעדיוו ןעמערוטש
 ןסָאשַאב ןטרָאד ןופ ןוא געוו"ןַאבנזייא ןופ (לַאװ-דמַאז) "*ּפיסַאנ; רעד רעטניה
 םעד דצמ ןסָאש יד ."ענעלַאפעג טימ ןטָאשַאב זיא דלעפ סָאד; .רעפמעק יד

 סָאװ ,קנַאט ַא טריפעגניירַא ךיוא ןבָאה ןשטייד יד .רעכַאװש ןרעװ ָאטעג
 ךרוד ןרָאװעג ןפָארטעג זיא רעבָא ,סַאג עלפעשט יד טכיירגרעד טָאה
 רעטעברַא ןסיירוצטימ ןזיװַאב ךיוא ןבָאה רעפמעק יד .רעשעלפ-ןיזנעב
 רעבָא ,ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רעקילדנעצ ,ליפ טינ; .ןקירבַאפ יד ןופ
 ,רעפמעק עגנוי יד טקיטומרעד טָאה סָאד

 -ַאב ךיז טָאה ןַאלּפָארע ןַא .טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ףמַאק רעד

 ייווװַצ ןײרַא ןענעז עקצעווארוי ןוא עלפעשט רעד ךרוד ,ָאטעג ןרעביא ןזיוו
 טימ ןרָאװעג טנגעגַאב ןענייז ייז .רעוועג שיטַאמָאטױא טימ ןשטייד ןעייר
 ,שרַאמ םעד רָאפ ןצעז רערעמ ךָאנ רעבָא ,ןלַאפ ליפ ,רעפמעק יד דצמ ןסָאש
 ענעבילבעגרעביא יד ןעלגנירמורַא ידכ ,ךיז ןגייל ןומה םעד ןלעפַאב ןוא
 ,רעפמעק
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 ןייגכרוד בורּפ רעד .גנולײטּפָא ריא ןרָאלרַאפ טָאה ןַאמסָארג עקייכ
 ,ןעגנולעג טינ ריא זיא סַאג אנרוג וצ

 יד ןפלעה טלָאװעג טָאה סָאװ ,סילָאגראמ .י טימ שארב ,םיצולח עּפורג ַא
 "ענקירוצ ךיז טָאה ,גרעברעבליז חרז טימ שארב ,ענלאמס ףיוא רעפמעק
 זיא גרעברעבליז .ףמַאק םעד ןטרָאד טצעזעגרָאפ ןוא ָאטעג ןיא רעפיט ןגיוצ
 ,ןלַאפעג

 ךיוא זיא סָאװ ,גרעברעבליז-דניקסיז חרז ןגעוו טלייצרעד ןַאמסָארג
 ןעמונעגכרוד ,םינָאלס ןיא ןֹוא ןטרָאד תוטיחש יד ןעזעגוצ ןוא ענליוו ןיא ןעוועג
 ןטנַאדנעמָאק 2 יד ןופ רענייא ןרָאװעג קָאטסילַאיב ןיא רע זיא ,ליורג ןטימ
 .ןַאמסָארג טימ ןעמַאזוצ "רמושה, םעד ןטָארטרַאפ טָאה ןוא ץושטסבלעז ןופ

 רעד ןיא ןוא ,לסעג ענלאמס ףיוא טכַאלש רעד ייב ןעוועג זיא דניקסיז
 ךיז טָאה סָאװ ,עפורג ַא טימ טריפעגנָא טָאה רע ,ןטרָאג-הלהק םייב טכַאלש

 ,10 יד ןשיווצ רעטעּפש ,קירבַאפ-לַאטעמ רעשטייד רעד ןיא טרידַאקירַאברַאפ
 ןלַאפעג רע זיא ןטרָאד ,ענלעמכ ףיוא רעקנוב םוצ ןטָארטעגּפָא ןענייז סָאװ
 ,טסוגיוא ןט19 םעד

 יד .טרילָאזיא ןרָאװעג זיא סַאג עלפעיצ ףיוא רעטנעצ-ספמַאק רעד
 ,עיצקַא עשידיי עטרידילָאסנָאק ַא וצ ןזָאלרעד וצ טינ ןעזעג ןבָאה ןשטייד
 עכעלטע ןיא טלייטעצ ןבילבעג רעבירעד זיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 יוואנ ,אקצעווארוי ףיוא ,רעטייוו ןעגנַאגעגנָא רעבָא זיא ףמַאק רעד .ןרָאטקעס
 ,אקזדארגאוואנ ,טאיווש

 טָאה רעפמעק יד ןופ טירטסױרַא רעטשרע רעד זַא ,ןָא טזייוו קרַאמ .ב

 רעד ןַא טנָאמרעד סָאװ ,טייל-רעלטיה יד ןשיווצ גנושימעצ וצ טכַארבעג
 ,1942 לירּפַא ןטס19 םעד ,ןרעמאז ףעשייצילָאּפ רעװעשרַאװ ןופ קינַאּפ
 ןעוו --- .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןעוו
 זיא סָאװ ,ריציפָא רעד ןלַאפעג זיא ,אראד ,ןירעפמעק רעד ןופ ןליוק יד ןופ

 ןבָאה ,גנולײטּפָא רעשטייד רעדנערישרַאמנײרַא רעד ןופ שארב ןעגנַאגעג
 ןייא ןופ, .ןומה ןשידיי ןפיוא רעייפ ןקרַאטש ַא טימ טרעפטנעעג ןשטייד יד
 ןַאד ךיז טָאה טכַאלש ַא ."דיי טרעדנוה עכעלטע ןלַאפעג ןענייז ּפלַאז

 -נײרַא ןיהַא ןבָאה ןשטייד יד ,24 אקצעווארוי ףיוא זיוה רעד ייב טּפינקרַאפ
 זיוה טייוצ ַא ןופ .ןעמוקעגמוא ןענייז רעפמעק יד ןוא ןטַאנַארג ןפרָאװעג

 .ןשטייד יד ףיוא טַאנַארג ַא ןפרָאװעג רעפמעק יד ןבָאה 42 אקצעווארוי ףיוא

 יד .ןלַאפעג רעבָא זיא בור רעד .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה רעפמעק לייט ַא

 רעפמעק יד ןעו .רעוועג טימ רעלעק םעד טקעדטנַא ךיוא ןבָאה ןשטייד

 -עגנָא סַאג רעקצעווארוי ףיוא ןענייז ,טױלּפ םענופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה

 ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג ןנָאה סָאװא ,ןפמַאק רעטייוז ןעגנַאג

 "וצּפָא ליצ ןטימ ןעקנַאט טריפעגניירַא ןבָאה ןשטייד יד .?טכַאלש-רעוופא

 .דנַאטשרעדיװ ןופ ןטסענ יד ןרידיווקיל וצ ןּוא טיבעג ןצנַאג םעד ןקיניײר
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 טימ ןרָאװעג טנגעגַאב ןענייז רעבָא ,ענימ ַא ןטימעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד
 ,קירוצ טעװערעקרַאפ ןוא ןטַאנַארג

 סע ואוו ,טַארנדוי ןופ ןטרָאג םעד םורַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא טכַאלש ַא
 ַא ןלַאפעג זיא סע .ןסַאג ערעדנַא ןופ רעפמעק-םיטילּפ ןענופעג ךיז ןבָאה
 ןענייז רעפמעק יד ןופ ליפ ךיוא רעבָא .ןטַאדלָאס ןוא ריִציפָא רעשטייד
 ןסיירכרוד ןזיװַאב ךיז טָאה עּפורג ַא .ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז 40 ןוא ,ןלַאפעג
 ,ןענַאלּפָארע ךרוד ןרָאװעג טלעשירקעצ רעבָא זיא ןינב רעד .קירבַאפ ַא וצ

 ,עכעלטנגוי עטנפָאװַאב ךַאװש 40 ןופ עּפורג ַא טָאה טכַאניב טעּפש
 םיוצ םעד ןסיירכרוד וואורּפ ןעיינ ַא טכַאמעג ,אקזדארגאוואנ .א טימ שארב
 .ןעגנולעג טינ זיא רע רעבָא ,ָאטעג ןופ

 -ייב ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןפמַאק ןגעו רעטייוו טלייצרעד קרַאמ
 יװ ,טױלּפ-ָאטעג ןפיוא רעפמעק-ָאטעג ןופ קַאטַא ןטייווצ ןגעו ןוא טכַאנ
 -סױרַא ןבייהוצנָא ןזיוװַאב וליפַא ןבָאה ןדיי ןענַאװ ןופ ,לַאנעסרַא ןפיוא ךיוא
 ,גָאטרַאפ זיב ןגיוצעג ךיז טָאה יירעסיש עגיטייזנגעק יד .רעוועג ןריפ

 ,סרעקנוב יד ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא ףמַאק רעד
 ,רעפמעק 72 טימ רעקנובַא טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה אנלעימכ ףיוא
 ןבָאה ,טָאטש ןיא עגַאל יד ןשרָאפסױא סױרַא רעירפ ןענייז סָאװ ,2 זיולב
 ,ןעמוקעגמוא ןענייז עקירעביא יד .טעװעטַארעג ךיז

 ,טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ףמַאק רעד ואוו ,עשרַאװ ןופ דיישרעטנוא ןיא
 עכיוה טימ ,ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא םייב ןטקנוּפ עכעלטע םורַא ,טנַאקַאב יו
 -רַאפ ףיוא ןרָאװעג טביוטשעצ ללכב קָאטסילַאיב ןיא ףמַאק רעד זיא ,ןרעיומ
 ץנעי טַאהעג טשינ ,םעד בילוצ רשפא טָאה ןוא ,ָאטעג ןופ ןסַאג ענעדייש
 רעד ןיא דנַאטשפיוא ןשידיי ןשידלעה םעד טניורקעג טָאה עכלעוו החלצה
 ,ןליוּפ ןופ טָאטש-טּפױה

 ,טסוגיוא ןטס20 םעד ןלַאפעג זיא רעפמעק יד ןופ עיציזָאּפ עטצעל יד
 ?םבַאטש-ספמַאק םענופ לייט רעטצעל, רעד ןעמוקעגמוא ךיוא זיא סע ןעוו
 עּפורג-ספמַאק עטצעל יד ךיז טָאה ,אנוש ןופ תוחוכ עדנגיוורעביא יד רעטנוא
 ,לָאטיּפש שידיי ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,סַאג"קירבַאפ ףיוא ןעיצקירוצ טזומעג
 ןבָאה לָאטיּפש ןיא לייוו ,טכַאלש ַא ןבייהנָא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה רעבָא ןטרָאד
 ,עקנַארק 200 ַא ךיוא יװ ,רעדניק ןענופעג ךיז ןבָאה

 רעטליּפשרַאפ ַא זיא ףמַאק רעד זַא ,קידנסיוו ,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד
 ןבָאה יז .דנַאטשרעדיװ ןופ רעריפ עדייב ןריפוצסיורַא טיירגעג ךיז ןבָאה
 :טגָאזעג טָאה םיובנענעט יכדרמ .ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ טלָאװעג טינ רעבָא
 ךיא ,ןיינ ?ןעװעטַאר ךיז ךיא לעװ טצעי ןוא ,ףמַאק םוצ ןסיוטשעג בָאה ךיא;
 'רפ ןופ תודע-תיבג םעד ןופ רעטרעװ יד ָאד טריטיצ קרַאמ) "!ךיילב
 רעוועג ןייק ,ןדייא :ןעװעג ןענייז רעטרעװו עטצעל סמיובנענעט (.ןַאמרעל
 ןעמונעג טָאה ץלַא "!רעביטש יד רעטנוא טדניצ ,ץלָאה טמענ ,טינ רימ ןבָאה
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 ןשטייד יד .סָאג וצ סַאג ןופ ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה הפרש יד ,םורַא ןענערב

 "עגמוא ךיוא ןענייז ןַאד ,לָאטיּפש םעד ןרידיווקיל ןביוהעגנָא ןַאד ןבָאה
 זַא ,וצ ייברעד טיג קרַאמ .שטיוואקשאמ לאינד ןוא םיובנענעט יכדרמ ןעמוק

 ייז ןענייז עיסרעוו ןייא טיול .?טנַאקַאב טינ זיא טיוט רעייז ןופ ןפוא רעד;
 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 ןבָאה רעטעּפש ךיוא .טסוגױא ןטס26 ןזיב ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןפמַאק

 יד .,עקזדארגאוואנ ןוא עלפעיצ ןופ סרעקנוב יד ןיא טפמעקעג ןדיי ךָאנ

 ןבָאה ,ןפױלטנַא םוצ געוו ַא ייז רַאפ ןעניפעג ןוא ףליה ייז ןבעג וצ ןבורּפ
 .ןבעגעגנייא טינ ךיז

 -לאוו לוולעוו טימ שארב ,רעפמעק טשעד ַא טָאה טסוגיוא ןטס30 םעד

 ןופ ןפיולטנַא וצ וואורּפ םעניא ןעוועג חילצמ ,טימש עינאס ןוא יקסיוואק
 ןרעמינָאלס ַא טימש .דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעמוקעגנָא זיא ןוא ָאטעג
 ,ןשטייד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןלַאפעג רעטעּפש זיא

 ןגעוו סעדנעגלָאפ טעטכירַאב טָאה טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 רעבמעווָאנ ןט15 ןופ ווירב ןייז ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא םעד

13 

 רעזנוא זַא ןסיוו לָאז טלעוו עצנַאג יד ןוא ןדיי עלַא זַא ,ןליוו רימ,

 ,קלָאפ ןייז ןופ דובכ םעד ןוא ןבעל סָאד טקידיײטרַאפ קידריװ טָאה טנגוי
 עטצעל יד רימ ןבָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ קיּפע רעשיאָארעה רעד טייז
 ןיא ןדיי יד ןופ לטיּפַאק עדנעצנעלג ןוא עסיורג סָאד ןבירשעגנײרַא םישדח

 ,קָאטסילַאיב

 -עגנָא ךיז טָאה טסוגױא ןט17 םעד .טסוגיױא ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד

 -- ןלױּפ"חרזמ ןיא ָאטעג רעסיורג רעקיצנייא רעד ןופ עיצַאדיוװקיל יד ןביוה
 -רָאפ ןענייז'ס . . . ןדיי 40,000 ךרעב טניואוועג ןבָאה'ס ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא

 יד ןבָאה ,עשרַאװ ןיא יוו טקנוּפ ,ןסַאג לָאצ ַא ןיא ןטכַאלש עקיטולב ןעמוקעג

 -יטרַא-דלעפ ןוא סָאטױא-רעצנַאּפ טימ ָאטעג ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןשטייד

 טייל" ,ס.ס ןוא ןרַאדנַאשז 1,000 ייב טכַאלש ןיא טריפעגניײרַא ןבָאה ייז ,עירעל

 .ןעגנולײטּפָא עשיניַארקוא לָאצ ַא ןוא
 ;סעבמָאב"דניצ ןוא ןטַאנַארג טימ טפמעקעג ןטסרעממַא ןבָאה ןדיי יד

 "מוא ןַא טימ טפמעקעג ןבָאה ןדיי יד .רעוועג"ןישַאמ טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז

 גנורעדנואווַאב יד ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,טײקנסָאלשטנַא רעכעלנייוועג

 עכעלטע .טננעגמוא רעד ןיא ןוא טָאטש רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 טעדנואוורַאפ רעדָא טיוט ןלַאפעג ןענייז רעניַארקוא ןוא ןשטייד טרעדנוה

 .טכַאלש רעד ןופ ףיול ןיא

 סָאד ןָאטעג ןשטייד יד ןבָאה דנַאטשפױא םעד ןקיטשרעד וצ ידכ

 יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ייז --- עשרַאװ ןיא ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקיבלעז

 טרעידעג טָאה ףמַאק רערעטיב רעד .ןטייז עלַא ןופ ָאטעג רעקָאטסילַאיב
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 ןוא טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג טינ זיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד רעבָא .געט 8

 עשיאָארעה יד .רעבמעטּפעס ןטימניא זיב ,שדוח ַא ךָאנ ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה

 דנַאטשרעדיװ רעד יו עטכישעג רעד ןיא ןיירַא טעוװ קָאטסילַאיב ןיא טכַאלש
 ?עשרַאװ ןופ

 טימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי-טינ עקיטרָא יד
 -ַאלקָארּפ ַא ןבעגעגסױרַא רַאפרעד טָאה טכַאמ-יצַאנ יד ,רעפמעק עשידיי יד
 ידע :טרעלקרעד יז רעכלעוו ןיא ,שיסור-סייו ןיא ןוא שטייד ןיא עיצַאמ
 רימ .טייקיטכערעג עשירָאטסיה ַא ןייא ןריפ רימ .טנייפ ערעייא ןענייז ןדיי
 תונמחר םוש שייק סױרַא טינ ייז טזייוו .ןטצעל ןזיב ןדיי יד ןטכינרַאפ ןלעוו
 ,?עיטַאּפמיס רעדָא

 "מעק ןופ ןטירטסױרַא עשידַארָאּפס ןעמוקעגרָאפ רעטייוו ךיוא ןענייז'ס
 .רעבמעטּפעס ןטימ זיב ,רעפ

 יד ןיא ןדיי טנזיוט קילדנעצ עכעלטע טריטרָאּפעד ןבָאה ןשטייד יד

 םעניילק, ןיא טרַאּפשרַאפ ןעמ טָאה טנזיוט ענעבילבעגרעביא יד ,ןרעגַאל-דרָאמ
 .רעבמעטּפעס ןט16 םעד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא סָאװ ,יָאטעג

 ןכָאנ ךיוא ןעוװעג ןענייז טקירטסיד ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןדיי
 ?ָאּפַאטשעג; ןופ החגשה רעד רעטנוא ,רעטעברַא סלַא ייס -- רעבמעטּפעס ןט8
 יקצעלעיב עיסַאכ ,ןַאמסָארג עקייכ .רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ סלַא ,ייס ןוא

 ןבָאה טָאטש ןופ לייט ןשירַא ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ תורבח 4 ךָאנ ןוא
 ןבעל ,(סיורָאפ) "דאירעפוו, דַאירטָא ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ךיז רעטעּפש
 ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיוװצ סנירעלדניברַאפ ןרָאװעג ךיוא ןוא קָאטסילַאיב
 ,טָאטש ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןטימ טנגעגמוא



 ןוָאראמאט-םיובנענעט יכדרמ

 ןיא .1916 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג זיא וואראמאט-םיובנענעט
 הרשכה ףיוא סױרַא רע זיא 1927 ןיא ןוא "טייהיירפ/; ןיא ןיירַא רע זיא 5
 זכרמ ןיא ןטעברַא ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1928 רָאי ןיא ,שטיווָאנאראב ןייק
 רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ רעטייל ןרָאװעג זיא ןוא עשרַאװ ןיא "ץולחה ןופ
 ןפיוא טעטיזרעווינוא ןיא רע טרידוטש קיטייצכיילג .גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ,1929 רָאי ןיא גירק ןופ ךָאדבסיױא םייב .ןשינטנעק-חרזמ רַאפ טעטלוקַאפ
 ןטימ ןוא ןַאמרעדיײנש הרמת הרוחב ןייז טימ ןעמַאזוצ .עשרַאװ רע טזָאלרַאפ
 .ענליוו ןייק טרָאד ןופ ןוא לעוואק ןייק ןָא טמוק ,"ץולחה; ןופ זכרמ ןצנַאג

 ףױא םיובנענעט טָאה ,ענליוו טריּפוקָא 1941 ןיא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו
 ןרעסיוא ןטימ טקַאטנָאק ןדנוברַאפ ווָאראמאט ףעזי רעטָאט ןופ ,ןריּפַאּפ

 ןכַאמ ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז רע טָאה קיסרעמ יבצ טימ ןעמַאזוצ .ָאטעג

 ןריפסױרַא ןפלעה רע טגעלפ ,"סעיצקַא; יד תעב ןֹוא ןטרָאּפסַאּפ עשלַאפ

 יד ןעוועג לָאמַא זיא סע ואוו ,עיפמוקאלאוז ןייק ,ןטנעמוקָאד ןָא םיצולח

 ,םרַאפ-הרשכה עשיצולח

 -- ענליוו ןגעוו ךוב ןייז ןיא יקצעשזאווד .רד טביירש-קיטומ קידנעטש.

 -ַאב עפיט ַא ןפורעגסיורַא רע טָאה ,לכיימש ןדנרעבױצַאב ַא טימ קידוועריר

 ."עביל ןוא גנוטכַא ,גנורעדנואוו

 ַא ףיוא טגיילעגרָאּפ ,1942 בייהנָא ןיא םיובנענעט טָאה קָאטסילַאיב ןיא

 ןַאלּפ ַא ,ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןעיײטרַאּפ ןופ רעיײטשרָאפ ןופ גנוציז

 .דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןופ

 ןפלָאהעג טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא קָאטסילַאיב ןופ

 "עג ןפַאשעג זיא סע ןעו ."תועידי-ץולחק עשידרערעטנוא יד ןריטקַאדער

 טָאה ,1942 גנילירפ ןיא ,עשיַאו ןיא קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא רעד ןרָאוװ

 טריטקַאדער .יקסוואטראוועל ןוא ןאגאז אנכש טימ ןעמַאזוצ םיובנענעט

 ןעוו ,ילוי ןטס28 םעד ."ףור, םעד ,קָאלב ןופ ןַאגרָא ןשידרערעטנוא םעד

 עשידיי יד ןפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ,"ץולחהא ןופ גנוציז ַא ףיוא זיא'ס

 ןעמַאװצ ,גנוריפנָא רעד ןיא ןײרַא םיובנענעט זיא ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 טָאה ןיילַא רע .וואלסערב לאומש ןוא ןיקטעבול היבצ ,ןַאמרעקוצ קחצי טימ

 ןופ טָאטשרָאפ) וואקאינרעשט ןיא עּפורג-ספמַאק יד טריזינַאגרָא ךיוא

 .(עשרַאװ

 "עט ךיז טָאה ,קָאטסילַאיב ןייק 1942 רעבָאטקָא ןיא קידנעמוקקירוצ

 ךיז ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עקיטרָאד רעד ןופ שארב טלעטשעג םיובנענ

 טריפעג קָאטסילַאיב ןיא טָאה םיובנענעט .רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןדנוברַאפ

 ןטצעל ןייז ןיא ןלייט רָאנ ןרָאװעג ןענופעג ןענייז סע ןכלעוו ןופ ,ךובגָאט ַא
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 ,שידיי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיאס ָאו ,1942 ילוי 14 טריטַאד ווירב

 םיובנענעט טביירש ,(5 'מונ ,2/ דנַאב) ,1950 רָאי ,"רעטעלביָאוויי, ןיא
 :סעדנעגלָאפ

 ,טנזיוט ןעצ ,"עיצקַא; עטשרע יד ןעוועג זיא קָאטסילַאיב ןיא . . . }
 ערעזנוא טיהרעד ןבָאה רימ סָאװ ,טינ רעמ .טריגַאער טינ ןבָאה רימ
 טלָאװ ,ןטַאנַארג ערעזנוא ןפרַאװ ןלעוו רעטציא ןיוש ןלָאז רימ ןעוו ,ןשטנעמ
 ךָאנ ןלעוו רימ .ןזייווַאב ןלעװ רימ .דיי ןייא ןייק ןעוועג טינ ָאד ןיוש
 ,?ןפרַאוו

 ןיא "סיורָאפ , דַאירטָא-רענַאיטרַאּפ רעשידיי רעד

 טנגעג רעקָאטסילַאיב

 -יטרַאּפ עשידיי לָאצ ַא ןענופעג ךיז ןבָאה קָאטסילַאיב ןופ טנגעג ןיא
 ,קָאטסילַאיב ןופ םיטילּפ ךרוד ןפַאשעג ,"סיורָאפ, דַאירטָא רעד ,ןּפורג-רענַאז

 -יטרַאּפ עשיסור יד טימ טקַאטנָאק ַא טַאהעג טָאה ,,דנַא .א יקנירק ,םינָאלס
 ןדנפמעק םעד טימ ןדניברַאפ ךיז טלָאװעג דנַאטשפיוא ןתעב טָאה ןוא רענַאז
 -,ס.ס ןוא רעטילימ ןָאדרָאק ןקיד ןבילוצ ןעגנולעג טינ רעבָא זיא סָאד ,ָאטעג
 רענַאזיטרַאּפ יד רעבָא זיא סע .ָאטעג סָאד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןלייט
 ןבָאה סָאװ ,ןגעוו יד ףיוא ןטעפאטש ןלעטשקעװַא ןעגנולעג ?סיוארָאפ, ןופ
 -סױרַא ךיז זיא סע יװ ןבָאה סָאװ ,עקינעייד וצ דלַאװ ןיא געוו םעד טגייצעג
 עקנילבערט ןייק ןגוצ יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ רעדָא ,ָאטעג ןופ ןסירעג

 | ,ןָאזרעּפ 72 םורַא ױזַא ןעמ טָאה טעװעטַארעג .קענאדיימ ןוא
 .?ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןגעוו קידנרעה ,טנייוועג טָאה עשטשוּפ יד;

 רעד ןיא ןיירַא רעטעּפש זיא "סיוארָאפ, עּפורג יד .קרַאמ .ב טביירש --
 סָאװ ,יקסווָאכעשטיאוו .שזניא קַאילָאּפ טימ שארב עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ
 ןופ .נ .א רענַאזיטרַאּפ ןופ גנוקינייארַאפ רערעסערג רעד וצ טרעהעג טָאה
 רעד ןופ טיצ רעד ןופ דלעה רעשיסורסייוו ,יקסווָאנילאק שושטשָאק

 טביולעג לָאמ ליפ טָאה "גירבמָאק; רעשיליוּפ רעד ,1862 רָאי ןיא עינאטסוואּפ
 "יטרַאּפ ןּפורג 5 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאװ ,"סיוארָאפ, ןופ טעברַא יד
 -טנַא ןגעק טפמעקעג טָאה יקסוואכעשטיאוו .גנוריפנָא ןייז רעטנוא רענַאז
 רעשזעוואלאיב/; רעד ןופ טקיטײזַאב טָאה ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ םזיטימעס
 אימרא; רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשילױּפ עשיטימעסיטנַא יד ?עשטשוּפ

 רעריפנָא-ןּפורג רעד .יקסוועשאלימ ןַאטיּפַאק ךרוד טריפעגנָא ,"אוואיארק
 יאערוועיק ןעמָאנ ןטימ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד טנכײצַאב טָאה ,וואפיליפ
 ,(ןדלעה"ןדיי) ?יאָארעג

 ןענַאטשעג זיא ,עזאפ רעטצעל ןייז ןיא ,"סיורָאפא דַאירָטֶא ןופ שארב
 "יטרַאּפ רעטנַאמרעד ןביוא רעד ןופ שארב .(ַאשַאס) יקסװעשטַאכָאס ישזעי

297 



298 

 עריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,יקנירק לטעטש ןופ עּפורג-רענַאז
 קַאּפַאלש השמ רעפמעק רעװַארב רעד ןענַאטשעג זיא ,ןטקַא עטסיירד
 ,ןלַאפעג רעטעּפש זיא סָאװ ,(םיסקאמ)

 ,לסארפוס לטעטש ןופ ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא סָאװ ,ןדיי יד
 ,ץאמואב .י ךרוד טריפעגנָא ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ענעגייא ןַא ןפַאשעג ןבָאה

 עטרידיווקיל עקימורַא לָאצ ַא ןופ םיטילּפ ןענַאטשעגוצ ןענייז ריא וצ ךיוא
 ךרוד ,ץנעטסיזקע ריא ןטלַאהנײא ןזיוַאב טָאה עפורג יד ,ךעלטעטש
 ךיױא .ןטנעמעלע עשיטימעסיטנַא עקימורַא ןוא ןשטייד טימ ןפמַאק ליפ
 -ַאיטרַאּפ ַאזַא ןפַאשעג ןבָאה קסלעיב ןוא קסנאי רב ןופ םיטילּפ יד
 רעװעשרַאװ םעד ןוא רעדלעט ןמלז ,טסידנוב ןטימ שארב ,עּפורג-רענ
 רעטיב ןפמעק וצ ןלַאפעגסױא זיא עילאד רעייז ףיוא .ןעיבעשזג ,טילּפ
 ןוא םירעױּפ עטמיטשעג-שיטימעסיטנַא ןגעק ץנעטסיזקע רעייז רַאפ

 (32,ןקַאילָאּפ
 ןיא ,1944 גנילירפ ןיא ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ

 טקנוּפ) ןזָאלעגרעדנַאנַאפ ןרָאװעג ?סיוארָאפע זיא ,קָאטסילַאיב ןופ טנגעג
 זיא ןוא -- (דנַאלסור-סייו ץנַאג ןיא ןלײט-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד יוװ

 עקיזָאד יד טקידיײטרַאפ קרַאמ .ןּפורג ערעדנַא ןשיווצ ןרָאװעג טלײטרַאֿפ

 טָאה "סיוארָאפק סָאװ ,םעד טימ ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ גנולדנַאה

 ןבָאה סָאװ ,טנגעג רעד ןופ רעפמעק עקיסַאלק-טשרע ךיז ןשיוװצ טַאהעג

 עשיטעווָאס ענערַאפרעדמוא ,ענעמוקעגניײרַא יד רַאפ רעריפ-געוו סלַא טנידעג

 ןופ טַאטלזער ַא ןעוועג רעכיז ,סע זיא ,רעבָא ןתמא רעד ןיא .תולייח

 טכַאמ רעשיטעוװָאס רעד ןופ גנולעטשנייא רעויטַאגענ רענײמעגלַא רעד

 ,ןלײט-רענַאזיטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי ערעדנוזַאב וצ

 יד ןא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןּפורג עדייב יד ךיוא ןענייז 1944 רָאי ןיא

 רעטעּפש ןענייז ןוא ,"ןעגנוקינייארַאפ,,-רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ענײמעגלַא

 עּפורג רעד .,ןלײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ערעדנוזַאב יד ןשיווצ ןרָאװעג טלייטרַאפ

 רעבָא זיא ,עטסקרַאטש ןוא עטסכיײרלָאצ יד ןעוועג זיא סָאװ ,"סיוארָאפ;

 "נעב ,ךוב ,?סעקינלַאשטַאנ עשידייק עריא ."דסחא ַא ןרָאװעג ןָאטעג ייברעד

 ןעגנַאר, ערעייז ןטלַאהעגנייא ןבָאה .דנַא .א יקסוועשטאכאס ,ראטנאק ,רעק
 ערעייז סָאװ ,םעד ץָארט -- ,ןרידנַאמָאק-ןּפורג ןבילבעג רעטייוו ןענייז ןוא

 -רעדנַאנַאפ ןרָאװעג ,טגָאזעג יװ ,ןענייז ןליײטּפָא עשידיי ,"עכילגנירפשרוא

 ,ןלייט עשיסורסייוו רעדָא ,עשיסור-ןײמעגלַא ןיא טרעדילגעגנייא ןוא ןזָאלעג
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 דנַאטשפיוא רעקַאטסילַאיב ןנעוו טכירַאב רעשטייד

 "רַאװ ןגעוו יו טקנוּפ -- זיא דנַאטשפיוא רעקָאטסילַאיב ןגעוו ךיוא
 ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,גנורעדליש עשטייד ַא ןבילברַאפ --- רעוועש
 "סינימ-עדנַאגַאּפָארּפ ןשטייד ןופ גנולײטּפא רעגרעבסגינעק ןופ טכירַאב ַא
 ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ,עודיכ ,זיא טקירטסיד ןייז ןוא קָאטסילַאיב) םוירעט
 טָאה ןוא ,סלעבעג .י. רד .עדנַאגַאּפָארּפ רַאפ רעטסינימ םוצ (ןסיירּפ-חרזמ
 ,1943 רעבמעטּפעס ןטס23 ןופ עטַאד יד

 טריפעגנָא זיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל יד זַא ,טלייצרעד טכירַאב רעד
 -ץגנײרַא ןיהַא ןעמ טָאה םעד רַאפ גָאט ַא .קינצָאבָאלג .א ךרוד ןרָאװעג

 -סגנורעּפשּפָאק ןַא רַאפ ןָאילַאטַאב-ײצילָאּפ ַא ןופ ןטַאדלָאס 43 טכַארב
 עקידמעצולּפ ַא ןעוועג זיא ?עיצקַא; יד זַא ,ךיז טמירַאב טכירַאב רעד ."טייק
 ,...?טשַאררעביא ןעוועג ןענייז ןדייא יד זַא ,"עטעטעטרַאוװרעדמוא; ןוא

 ןענייז טסוגיוא ןט17 םעד ברע זַא ,רעטייו טלייצרעד טכירַאב רעד
 טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי ךרוד ןעגנַאפעגנָא ,תופרש ןכָארבעגסיױא
 ,רעשעלרעייפ-טקירטסיד ןוא עלַאקָאל ענעפורעג לעיצעּפס ךרוד ןשעלסיוא
 ,דרע-רעטנוא ןדיי ןופ ףמַאק ןסיורג ןגעוו ךיוא טלייצרעד טכירַאב רעד
 -עגסױרַא ןבָאה סרעקנוב ןוא סרעלעק ,ןלַאנַאק ןיא ןטלַאהַאב ,ןדיי 0
 טוואורפעג ןדיי עטנּפָאװַאב ןבָאה טכַאנ רעד ןיא .דנַאטשרעדיװ ַא טלעטש
 ןפָאלטנַא ןענייז עקינייו רָאנ רעבָא ,ןאדראק םעד ןסיירכרוד לָאמ עכעלטע
 ןוא זײּפש ליפ טַאהעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,טנָאטַאב טכירַאב רעד .ָאטעג ןופ
 טַאהעג ךיוא ,,לג .ד .א ןסקיב ,ןטַאנַארגטנַאה טימ טנּפָאװַאב ןעוועג ןענייז
 רעד תעב ."רעוועג עשיטַאמָאטױא ןשטייד ןוא ןשיסור; ןופ םוכס ןסיוועג ַא
 לעיצעּפס ,רעשטייד רעד ןקידעש וצ ידכ, תופרש ןעוועג רעדיוו ןענייז עיצקַא

 ןעוועג זיא רעשעלרעייפ ןופ ףליה רעד טימ רעבָא ,"טפַאשטריוו-סגירק רעד
 "םינינב יד רַאפ ןדָאש ןכעלטנעזעוו ַא ןופ ןטיהרַאפ וצק ךעלגעמ

 ןדיי 200 ןענייז עיצַאטרָאּפעד רעד תעב זַא ,הדומ זיא טכירַאב רעד
 ןופ םַאנסיוא ןטימ; ,טּפַאכעג ןעמ טָאה ןעמעלַא טעמכ רעבָא ,ןפָאלטנַא
 רעגנע ןַא ןעוועג זיא סע זַא ,ןזיװַאב רָאלק טָאה עיצַארעּפָא יד, ..,. ?יירד
 -טנַא, טָאה ןעמ ..."ָאטעג רעװעשרַאװ ןוא רעקָאטסילַאיב ןשיווצ טקַאטנָאק
 םוצ טרעוו -- דנַאטשרעדיװ רעטנפָאװַאבק רעד --- .?סָאידַאר עקינייא טקעד
 ..."ןריציפָא 2 רעטנורעד .ןטסולרַאפ עשטייד 9 טכַארבעג טָאה --- טגָאזעג ףוס
 רעביור לָאצ עניילק ַא ךָאנ ןַארַאפ ,"ןדיי ןופ יירפ טצעי זיא טקירטסיד רעדע
 יד ייב ןבָאה ױזַא) ?ןטידנַאב, יד ןשיווצ ןדיי ןופ ןּפורג עלעודיווידניא ןוא
 -טנַא ןעייז סָאװ ,ןדיי בור'ס ןענייז סָאד; .(רענַאזיטרַאּפ יד ןסייהעג ןשטייד
 ."עיצקַא רַאורבעּפ רעד תעב ָאטעג ןופ ןפָאל

 רעבמעטּפעס ןט8 םעד זַא ,רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע טכירַאב רעד
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 ןבעגעגרעביא זיא ָאטעג סָאד ןוא ןסָאלשעג ןרָאװעג ?עיצקַא-גנוקינייר, יד זיא
 רעד .קָאטסילַאיב ןיא (תוסּפרטוּפא) "טנַאהיורט; רעשיצַאנ רעד וצ ןרָאװעג
 טָאה שזַאטָאבַאס רעשידייא רעד זַא ,רעדיװ ףוס םוצ ךיז טגאלק ראטיוא
 םוצ זיא'ס ןוא ןעגנומענרעטנוא בֹור ןיא ןברוח ןסיורג ַא טכַאזרוארַאפ
 ,?לָאטיּפש םעד ײנסָאדנופ ןריּפיװקע וצ קידנעטשלופ ןעוועג קיטיונ ,ליּפשיײב

 ,טביירש רעבעג-טכירַאב רעשטיד רעד סָאװ זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 -רַאפ טָאה סָאװ ,לַאטנעמולב .נ .טייקכעלקריו רעד טינ טכערּפשטנַא
 ןשילגנע ןיא רַאטנעמָאק ןכעלדנירג ַא טימ ןעמַאזוצ טכירַאב םעד טכעלטנפע
 עשידיי יד ןגעק ףמַאק םעניא זַא ,ןָא טזייו (::,"םשו די; ןופ ןיטעלויב
 -טימ טנזיוט זיב ןשטייד יד דצמ טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעלדנעטשהעדיוו
 לָאּפַאטשעג; ןופ ןּפורג ךיֹוא יװ ,"טדראהנייר-ץטַאזנייאק רעד ןופ רעדילג
 ,ןטייהנייא ערעדנַא ןופ ןוא קָאטסילַאיב ןופ יײצילָאּפ-סטיײקרעכיז רעד ןוא
 ,יקסוואקנאי:לאבאס ךיוא .ןענַאלּפָארע ןוא ןעקנַאט טימ ךיוא עטנפָאװַאב
 -טימ ריא טָאה ,גנוריגער"ןָאדנָאל רעשיליוּפ רעד ןופ טנַאטנעזערּפער רעד
 ,ענעגנַאפעג סגירק עשיסור ךיוא יו ,ןעמרַאדַאשז טנעזױט זַא ,טלייטעג
 ,דנַאטשרעדװ ןשידיי םעד ןגעק טפמעקעג ןבָאה ,"סעצווָאסאלוו אמתסמ

 ,רעביא ןויכב טכירַאג רעד טביירט ,טייז רעדנַא רעד ןופ
 סָאװ ,רעפמעק עשידיי יד ןופ גנונפָאװַאב רעכייר רעד ןגעוו קידנביירש
 ןופ רעוועג שיטַאמָאטיױאק וליפַא ןוא ןסקיב ליפ טשרמולכ טַאהעג ןבָאה

 עשיליוּפ ןוא ןשטייד יד ןבָאה עבלעז סָאד ."ןלעווק עשטייד ןוא עשיסור
 רעד ןיא ,דנַאטשפױא-ַָאטעג רעװעשרַאװ ןגעו טלייצרעד ךיוא ןטימעסיטנַא
 .עמערָא ץנַאג ַא ןעועג רעלדנעטשפיוא יד ןופ גנונפָאװַאב יד זיא ןתמא
 רעוועג ןעמוקַאב וצ ןעוועג ללכב זיא סע רעווש יו ,ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ

 ,טייקירעוש עסיױרג טימ ןברעוורעד ָאי ןיוש טגעלפ ןעמ סָאװ ,סָאד ןוא
 סָאװ .ָאטעג ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןיא ןסקיפ טוג ןפרַאד טשרע ןעמ טגעלפ

 רעד .לג,ד .א רעשעלפ-וואטָאלָאמ ,ןטַאנַארג זיולב טריצודָארּפ ןײלַא ןבָאה
 ץרַאּפָארּפ יד ןשטייד ענעלַאפעג לָאצ יד קפס ילב טרענעלקרַאפ טכירַאב

 רענלעז רעמ ליפ ןלַאפ ךעלנייוועג .שלַאפ טגנילק ,ןריצפיִא 2 וצ רענלעז 7 ןופ
 .ןרעציפָא וצ סינטלעהרַאפ ןיא

 "עג ןבָאה סָאװ ,ןדיי לָאצ יד םזגמ קרַאטש טכירַאב רעד זיא ךיילגוצ

 םאתהב .,טָאה ןוא ןאדראק ןשטייד ןקרַאטש ךרוד ךיז ןסיירכרוד טוואורּפ
 עשטייד לָאצ יד טרענעלקרַאפ רָאג זיב ,הנווכ-רקיע רעקיטכיזכרוד ןייז טימ
 רעד ןופ טכירַאב רעד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש זיא סע .ןטסולרַאפ
 טינ ןגעװ טלייצרעד טָאה ?אטאגעשז} עיצַאזינַאגרָא-ספליה רעשילױפ
 יד תעב ןלַאפעג ןענייז סָאװ רעניַארקוא ןוא ןשטייד טרעדנוה ןופ רעקינייו
 זיא שלַאפ -- .עטעדנואוורַאפ לָאצ ערעסערג ליפ ַא ןופ ךיוא יװ ,ןפמַאק
 ,ָאטעג-קָאטסילַאיב ןוא עשרַאװ ןשיווצ טקַאטנָאק ןגנעק ןגעוו הנעט יד ךיוא



201 

 ענייז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא םיובנענעט יכדרמ זַא ,טסואווַאב זיא סע ןעוו
 ןיא .ךָאנ ןעמוקעגמוא ןענייז ,ןַאמרעקוצ קחצי ןוא ןיקטעבול היבצ ,טניירפ
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא 1943 רָאי ןופ דנַאטשרעדיװ רַאונַאי

 סָאװ ,"ןברוח ןסיורג, םעד ןגעוו ףוס םוצ הדומ ךיז זיא טכירַאב רעד
 ןוא ןעגנומענרעטנוא בור ןיא טכַאזרוארַאפ טָאה שזַאטָאבַאס רעשידיי רעד
 "רעד ."לָאטיּפש םעד יינסָאדנופ ןריּפיװקע; וצ וליפַא טייקיטיונ רעד ןגעוו
 םענרַאפ ןסיורג םעד טקערידמוא רעביירש-טכירַאב רעד טקיטעטשַאב טימ
 םוצ ךיז טָאה ,ןביוא טנָאמרעד יו ,לָאטיּפש רעד ;דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ
 רעד ןוא תופרש יד ךיֹוא .דנַאטשפױא םענופ רעטנעצ ןיא ןענופעג ףוס
 -פיא ןתעב ןעשעג זיא סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא יד ןיא "ןברוח רעסיורג;
 ךיוא .רעריפנָא ענייז ךרוד ןרָאװעג טרינַאלּפ ,עודיכ ,הליחתכל זיא דנַאטש
 רעלדנעטשפיוא עשידלעה יד ןופ גלָאפרעד ןגעוו תודע ,רעכיז ,טגָאז סָאד
 טינ ןיוש טָאה רעבעג-טכירַאב רעד סָאװ ,טיבעג-סגנוטכינרַאפ םעד ףיוא
 ,ןגרָאברַאפ ,םינּפ ַא ,טנעקעג

 ןדיי ןפלעה וצ טַאר רעשיליופ) "אטאגעשז, ןופ טַאקינומָאק ַא טול
 םעד טריטַאד ,(עיצַאּפוקֶָא רעשטייד רעד ןֹופ ףוס ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ
 רעביא ןלַאפעג קָאטסילַאיב ןיא ןפמַאק יד תעב ןענייז ,1942 ,רעבָאטקָא ןט5

 -רַאפ ןרָאװעג ןענייז טרעדנוה עכעלטע ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד טרעדנוה
 ןייק טריפ סָאװ) ןיקלאמ ןייק קָאטסילַאיב ןופ געוו"ןַאבנזייא רעד .טעדנואוו
 -מוא ןענייז סָאװ ןדיי ענעסָאשרעד טימ ןעוועג ןטָאשרַאפ זיא (עקנילבערט
 ,ןגוצ יד ןופ ןעגנירּפש םייב ןרָאװעג טכַארבעג

 ןשטייד ענעלַאפעג לָאצ יד זיא העידי רעשידרערעטנוא רעטייווצ ַא טיול
 | ,300 ןעוועג

 ףנַאטשרעדיװ ןשידלעה ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו
 ,ןטַאקינומָאק ייווצ ןיא טלייצרעד "אטאגעשז, טָאה רעפמעק עשידיי יד ןופ
 טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה סָאװ ,רעפמעק יד ןופ טומ-ןדלעה םעד קידנביול
 ,םיתרשמ עשיניַארקוא ערעייז ןוא ןטנַאּפוקָא עשירעדרעמ יד



 "טקירטסיד רעקַאטסילַאיב , ןיא דנַאטשרעדיװ
 ענדָארנ ןיא דנַאמשרעדיװ

 ןתעב טָאה סָאװ ,ענדָארג ןיא דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב םעד ןגעוו

 "בעל רעד טליצרעד ,"טקירטסיד רעקָאטסילַאיבש םוצ טרעהעג גירק

 ,1943 ,רַאורבעפ רעט14 עטַאד רעד רעטנוא א:*,ךאברָא ףסוי רענעבילבעג
 | ;רע טביירש

 -ָאּפַאטשעג ןיא ןסָאשרעד, רעפמעקדָאטעג ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיי 4

 רענדָארג רעד ךרוד (סַאג עקסנאשטינדָארָאה ,רעיומ סעשטיוועלעסָאי) ףיוה

 ןיא רעװװעג טימ ןבָאה ,52 לָאצ ַא ןופ רעפמעק 24 עקיזָאד יד .ָאּפַאטשעג

 עכעלטע ןסישרעד ןכָאנ .סיצַאנ יד טימ טפמעקעג דלַאװ רעיקשיפ ןיא טנעה

 ןלַאפעגנײרַא ייז ןענעז ,ןליוק ןייק רעמ קידנבָאה טינ ןיוש ןוא ,טייל-סע-סע

 רַאורבעפ ןט14 םעד ייז ןבָאה עכלעוו ,רעדרעמ-יצַאנ יד ןופ טנעה יד ןיא

 יָאטעג ענעמוקעגמוא 24 יד ןשיװצ .ןעגנוקינייּפ עמַאזיורג ךָאנ ןסָאשרעד

 רענדָארג יד ןשיװצ עטנַאקַאב-טוג רעייז יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןדלעה

 רענדָארג ןופ דילגטימ ,טאיראטעלָארּפ-קאבאט ןוא ןזיירק-רעטעברַא עשידיי

 זיא ,טלעטשעגטסעפ טָאה ןעמ יו ,ךאברָא-אקסניבוד עקהייח עטרבח ,"דנוב;

 "עג ןבָאה סָאװ ,ןענָאגַאװ יד ןופ ןעגנורּפשעג ,1943 ,רַאונַאי ןט20 םעד יז

 רעד טימ טקינייארַאפ ךיז טָאה ןוא; טרָאּפסנַארט-טנזיוט-10 םעד טריפ

 -נעב 'ח "טסיטפנוקוצ, ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעפמעקדָאטעג עּפורג

 ןוא סע'סע טימ ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא עלַא רעבָא ןענעז ייז ,ןַאמסעד

 ,טײלדָאּפַאטשעג

 -פיואק :ךַאברָא טביירש ,1942 ,רעבמעווָאנ רעט8 עטַאד רעד רעטנוא

 דנַאטשרעדיװ ןופ תונברק 3 עטשרע יד סַאגיץרּפ ףיוא ָאטעג ןיא ןעגנָאהעג

 לדיימ סָאד ,רעלדניּפש ןעמענ ערעייז --- ןלעפַאב-ָאּפַאטשעג יד ןגעק

 .?עשרַאװ ןופ טילּפ ,שטיוָאדיװאד ןוא יקסנארופ

 ענליוו ןופ רעגַאזיטרַאּפ יד ןשיװצ "עפורג רענדָארג, יד

 ןופ ןּפורג עטריזינַאגרָא קיטעט ןעוועג ךיוא ןענעז ָאטעג רענדָארג ןיא

 ןטרָאד ןופ זיא ,ָאטעג םנופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ,1942 ףוס .טנגוי רעד

 עכעלטע טימ ןעמוקנָא ןעגנולעג ךיוא זיא סע עכלעוו ,עּפורג ַא ןפָאלטנַא

 .ָאטעג רענליוו ןיא ןרעװלָאװער

 "עג טינ רעבָא ,דלַאװ ןיא ןייג ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה עּפורג יד
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 יענליו ןיא .א .פ .פ רעד ןופ גנוריפנָא רעד דצמ גנומיטשוצ ןייק ןענופ

 ןיא דנַאטשפיוא ןופ קנַאדעג ןופ טגָאזעגּפָא רעבָא ךיז ןבָאה רענדָארג יד
 ןבָאה ייז ואוו ,קענאבורָאפ ןיא טעברַאעג ייז ןבָאה טייצ עסיוועג ַא .ָאטעג
 ןבייהעגנָא ךעלדנע טָאה .א ,פ .פ יד ןעוו .רעוועג טפיוקעגנייא רעדָא טעבנגעג

 רענדָארג 20 ךרע ןַא ןבָאה ,דלַאװ ןיא טנגוי ,1942 ילוי ףוס ,ןרירטנעצנָאק
 ןײרַא ןענעז יז ואוו ,רעדלעוו רעשטַארַאנ יד ןיא ןעמוקעגנָא ןוא ענליוו ןזָאלרַאפ

 דַאירטָא *יקסלָאמָאטמָאק ןיא ןעוועג ייז ןענעז ךָאנרעד ."המקנ; דַאירטָא ןיא
 :טרעהעג ןבָאה עּפורג רענדָארג רעד וצ .,דַאירטָא-ןינילַאק ןיא רעטעּפש ןוא
 -ערעד ןורהא ,אקליא ,ץישפיל יבצ ,ןַאמזירב הרוּפצ ,יקסנאיצשַאמאז ריאמ
 ,דנַא .א שטיבול ןבואר ,גרעבנעטכארט קילא ,קינזער ,םיובסונ עזיל ,יקסנישט

 סעשטשוּפ רעשטאנ ןוא רעקאבילאנ רעד ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז רענדָארג --
 .ערעדנַא ןוא

 "וקַא ךרוד ןענייז ,קָאטסילַאיב ןוא ענדָארג טימ ןעמַאזװצ ,ענעשזורּפ
 רעד וצ טרעהעג ןבָאה ןוא "ךיירק םוצ טקעריד ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןטנַאּפ
 ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענייז םינָאלס ןקידתונכש ןיא .ןסיירּפ חרזמ ןופ ץניװָארּפ
 יו ,רעסעב ןטרָאד ןדיי יד ןופ עגַאל יד זיא ,"ךייר, םוצ ןרעהעג ןבילוצ זַא
 סָאװ ,ןילָאװ ןוא דנַאלסורסיװ,עטיל רַאפ "ןטַאירַאסימָאק-סכיירא יד ןיא
 ,לשמל ,םינָאלס ןופ ןדיי .ןטיבעג עטריּפוקָא סלַא ,ןרָאװעג טעטלַאװרַאפ ןענייז
 ןעוו סרעדנוזַאב ,ענעשזורּפ ןייק רעבירעד ןפָאלעג ןענייז ,ץיוװָאדעװכאי דוד
 | ,םיבורק ןטרָאד טַאהעג ןבָאה ייז

 זַא ,רע טלייצרעד ב*,ןַאמלע ףסוי ןַאזיטרַאּפ ןופ תודע-תייבג רעד ןיא
 ןופ ןדיי ליפ ,עקוואונייה ץנַאג טריפעגרעבירַא ןשטייד יד ןבָאה ענשזורּפ ןייק
 טָאה ָאטעג סָאד ןַא יױװזַא ,רעקָאטסילַאיב 500 ןוא שזעװַאלעיב ןופ ,עװעדולבַאז
 ,ןדיי 12,000 טלייצעג

 ןיא ךיז טָאה ,עשזמָאל ןוא קסלעב ןופ תועידי עקירעיורט קידנעמוקַאב
 ,ןסקיב 20 ןפַאשעג ןבָאה רימ? ,עקנַאזיטרַאּפ ַא ןריזינַאגרָא ןעמונעג ענעשזורּפ
 טימ סנטסַאק ליפ ןוא טַאמָאטױא ,ןטַאימעלוּפ-טנַאה 2 ,ןעניבַארַאק 6
 -עג רימ ןבָאה ץלַא סָאד ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ענעדיײשרַאפ ןוא ןטַאנַארג
 -לּפָאד ַא טימ ןטילש ַא ןיא טריפעגניירַא ןוא דַאלקס ןשטייד ַא ןופ ןגָארק
 ,"קעד

 -יא יד ןענייז 1943 ץרעמ ןט1 ןפיוא רַאורבעפ ןטס28 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 יד ןדיינשוצרעביא ןטָארטעגוצ ָאטעג ןיא רעלדנעטשרעדיוו ענעבילבעגרעב
 -עביא יד ןוא ןלַאפעג זיא רענייא .טקרעמַאב רעבָא סע טָאה ךַאװ יד .ןטָארד
 טָאה ,ןַאמ 18 ןופ ןענַאטשַאב זיא ,עּפורג יד .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה עקיר
 .ָאטעג ןופ סױרַא זיא ןוא ןטָארד יד ןעגנַאװצ טימ "ןקיּפוצכרוד, ןזיוװַאב רעבָא
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 "-ורַא יד ןיא ,עטנּפָאװַאבמוא 40 ךָאנ ןופ עּפורג ַא ןעגנַאגעגטימ זיא ייז טימ
 -ַאטשעג 1943 יַאמ זיב ןענייז ?גרעבדירפ לציא טלייצרעד -- רעדלעוו עקימ
 ,עטשימעג ןוא עכעלטסירק ,עשידיי-ןייר ,רענַאזיטרַאּפ ןּפורג *?ענעטָאשעצ; ןענ

 -נַאסעד עשירעטילימ עשיסור ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא ןיהַא ןענייז'ס ןעוו
 סגרעבדירפ .,דַאירטָא-ווָאריק ןופ לייט ַא טעדליבעג רענעשזורּפ יד ןבָאה ,ןט
 ןלַאפעג ןענייז ,עװעסָאק ןוא קָאטסילַאיב ןופ ךיוא ,ןדיי ערעדנַא ןוא רעדורב
 ,ןּפורג "עזיול, יד ןיא ,םעד רַאפ ךָאנ

 ןופ ןשטייד רעמ סָאװ ןעיצּפָא ןעוועג יא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ליצ רעד
 ןזָאלעגּפָארַא ,ןקירב ןסירעגפיוא ןבָאה רימש .ןטקַא-עיסרעוויד ךרוד ,טנָארפ
 יד טרעטשעצ ,ןטקנוּפ-לורטַאּפ ןלַאפַאב ,עיצינומַא ןוא רענלעז טימ ןענָאלַאשע
 ןבָאה ,טעגרהרעד רענַאזיטרַאּפ ןייא ןבָאה ןשטייד יד זיב .סעיניל-ןָאפעלעט
 -עג ןשטייד יד ןבָאה 1944 יַאמ ןיא ."רעוועג ןוא רענלעז ךס ַא ןרָאלרַאפ ייז
 ,ןטַאטלוזער עקיטשינ טימ רעבָא ,עװַאלבַא עסיורג ַא טכַאמ

 ױזַא יו ךֿפיטלייצרעד ,לַאגיט .ב .מ ,ענעשזורּפ ןופ ןַאזיטרַאּפ רעטייווצ ַא
 -- "ןטידנַאב-ןַאמהעל, יד טימ טנכערענּפָא ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד
 -רַאפ עשינָאפעלעט יד טיהענּפָא טָאה סָאװ טייהנייא עשירעטילימ עשטייד ַא
 וליפַא ןגיטשעגרעביא יז טָאה ןדיי וצ האנש ריא טימ .טנגעגמוא ןיא גנודניב
 -מוא ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה יז ;ָאּפַאטשעג ןֹוא ,ס.ס יד
 סָאװרַאפ ןגָאלשעג ןעמ טָאה םענייאק .ןדיי יבגל תוירזכַא רעכעלשטנעמ
 לייו ,ןטירד ַא ;דיי ַא זיא ןילַאטס לייוו --- ןטייווצ ַא ;דיי ַא זיא טלעווזור

 ךיז ךיוא ןבָאה םיחצור עקיבלעזיד ."עדוי רעטכולפרַאפ ַא םתס זיא רע
 ,ל"ז םיובנגייפ דוד בר ןרעביא טעוועקעידזיא

 ןגיוא יד רַאפ טבעוושעג טָאה -- לַאגיס טביירש -- המקנ טרָאװ סָאד;
 -ןייא רעד זיא ,ןעגנילק טינ לָאז סָאד ךעלנייּפ יו ןוא .ןַאיטרַאּפ ןשידיי ןופ
 וצ ןעוועג רענַאיטרַאּפ ןדעי ןופ םיוױט רעקיצנייא רעד ,שטנואוו רעקיצ
 ,?ןברַאטש קיאור ןַאד ןוא ןשטייד רָאּפ ןייא שטָאכ ןענעגרה

 רידנַאמָאק סלַא ןעמוקַאב .,ןוועיטָארדנאק ךָאנ טָאה דַאירטָא רעד ןעוו
 האנש ךעלביירשַאבמוא ןַא טימ ןַאמספמַאק רעשיגרענע ןַא ,קיליָאמַאס ףעזוי
 -ןַאמהעל; יד ןגעוו טלייצרעד םיא רענעשזורּפ יד ןבָאה ,"ןבַאװש; יד וצ
 ,"ןעמוקַאב ערעייז ןיוש ןלעוו ייז, ,ָאטעג ןיא טעוועשובעג ןבָאה סָאװ *ןטידנַאב
 ,טרעפטנעעג קיליָאמַאס טָאה

 ײסָאש םוצ קעװַא דַאירטָא רעצנַאג רעד זיא 1943 .י ןופ טכַאנ-ילוי ַא ןיא
 רעד טימ ןעגנוטכירנייא עשינָאפעלעט יד טרעטשעצ ןוא יֵָאנישזור-ענשזורּפ
 ןעמוק סע ןלָאז ,טיהעגּפָא סע ןבָאה עכלעוו ,"ןטידנַאב-ןַאמהעל; יד זַא ,הנווכ
 | ,ןטכיררַאפ

 ,ײסָאש ןופ דנַאר םייב ,סעטסוק יד ןיא טקעטשרַאפ ןגיל העש 2 ךָאנ
 -טסַאל 2 ןיא ןָא טמוק *עּפורג"ןַאמהעל; יד יװ ,ןעזרעד רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה
 ןקרַאטש ַא רעטנוא ןעמזנעגניירַא ןוא רעטנעענ ןזָאלעגוצ ייז טָאה'מ ,סָאטיױא
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 "יוא יד ןזָאלעגרעביא ןבָאה ןשטייד יד .ןפיולטנַא ןענעק טינ ןלָאז ייז ,רעייפ
 יד טנערברַאפ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט 25 טימ סָאט

 טביירש -- ןצרַאה ןיא ןבָאה ןדיי יד; ,עיצינומַא יד ןעמונעגוצ ןוא סָאטיױא
 -עג יד ייז ןבעג רַאפ רידנַאמָאק ןשידלעה םעד טקנַאדעג -- לַאגעס ףוס םוצ
 ןופ ןכייט יד רַאפ המקנ ןופ רעכעב ןופ ןּפָארט א שטָאכ ןסינעג וצ טייהנגעל
 ."טולב ןשידיי םענעסָאגרַאפ

 ןירַא וליפַא ןזיװַאב רעטעּפש רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,טלייצרעד ןַאמלע יו
 ייֵז ןבָאה ייברעד ,ָאטעג ןופ ןדיי ךָאנ דלַאװ ןיא ןריפסיורַא ןוא ענשזורּפ ןיא
 ןענייז ןדיי יד .רעוועג'ס ןעמונעגוצ ןוא ךַאװ עשטייד יד טנֿפָאװטנַא ךיוא
 .עדַאגירב רעד ןופ סרעזייווגעוו יד ןעוועג ללכב

 זיא ,ענשחרּפ ןייק ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,םינָאלס ןופ ץיוװָאדעװכָאי
 -עגרעביא דלַאב זיא'ס עכלעוו ןופ ,123 ןופ עפורג ַא טימ דלַאװ ןיא קעוװַא

 ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ שידיי ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה סָאװ ,5 רָאנ ןבילב
 רעמינָאלס ןטימ שארב ,ןרעוולָאװער ןוא ןסקיב 10 טימ ,רענשזורּפ בור'ס ,8
 רעד ןיא ןסָאלעשגנָא ךיז ייז ךיוא ןבָאה רעטעּפש .שטיווָאקרעב היעמש
 יד ,דַאירטָא-ספמַאק ןיא ןײרַא ןענייז עגניי יד .עדַאגירב-ווָאריק רעטנָאמרעד
 טריפעגסיוא ןבָאה רעגַאל-החּפשמ ןיא ןדיי יד ,רעגַאל-ןעילימַאפ ןיא ערעטלע
 ,הואאא רעטסוש ,רעדיינש ןעוועג ,ןבַאגפיוא עכעלטפַאשטריו יילרעלכ
 -ַאב גנערטש טגעלפ ןוא רוכיש ַא ןעוועג זיא ,רידנַאמָאק רעד ,וועיטארדנאק
 .היפטייקיניילק רעדעי רַאפ ןדיי ןפָארטש

 רעשטייד ַא תעב ,1943 טסברעה ןיא זַא טלייצרעד ץיװָאדעװכאי ךיוא
 "גייא ךיז טָאה'מ ואוו ,רעדלעוו יד ןיא רעפיט ןפָאלעג ןעמ זיא ,עװַאלבָא
 ףיוא רעטילימ ןשיטעװָאס ןופ ןגיז יד ץָארט .?סעקנַאלימעז; ןיא טנדרָאעג
 טפרַאדעג ,ןשטייד יד דצמ קורד ןבילוצ ,רעגַאל רעד רעבָא טָאה ,ןטנָארפ יד
 ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ייז ןענייז 1944 ינוי ןיא טשרע ,ץַאלּפ ןייז ןטייב רדסכ
 .רעטילימ ןשיטעווָאס ןדנעמוקנָא

 יקנירק ןיא דנַאטשרעדיװ
 -סילַאיב ןופ טייוו טינ ,לטעטש-רעטעברַא עשידיי ַא ,יקנירק ןיא ךיוא

 יד תעב .סיצַאנ יד ןגעק נדַאטשרעדיװ ַא ןזיװעגסױרַא ןדיי יד ןבָאה ,קָאט
 ענעבילבעגרעביא יד .ןשטייד 20 ןלַאפעג ןענעז ,1943 גנילירפ ןיא ןפמַאק
 עּפורג יד זיא ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןיוש זיא'ס יו ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןדיי
 דאירטָא םוצ ןטָארטעגוצ רעטעּפש קאפאילש השמ טימ שארב "רעקנירק;
 זיא ןיילא קאפאילש .,טיײקװַארב ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא *סיורָאפ;
 ,ןלַאפעג



 ַאטעג רענליוו ןיא דנַאטשפיוא רעד

 דנַאמשּפױא םוצ ןעננומיירגוצ יד

 ,ןימַאלוגער ריא ןעמונעגנָא ענליוו ןיא .א.ּפ.פ יד טָאה 1942 שטרַאמ ןיא
 ערעווש קיטלַאװג רַאפ ןענַאטשעג ללכב זיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ יד

 -טינ יד ןופ טרילָאזיא ,ןרעױמ-ָאטעג יד ןיא טרעמַאלקעגנייא ,ןעמעלבָארּפ
 -רעד טנעקעג טינ טָאה'מ עכלעוו ןופ ,ןעגנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ עשידיי

 ךיז רַאפ קידנבָאה ןוא גנונּפָאװַאב עלַאמינימ ַא קידנציזַאב ,ףליה ןייק ןטרַאװ
 -ָאבַאלָאק ןוא ָאּפַאטשעג ,רעטילימ ןשטייד ןופ ,טכַאמ עטנּפָאװַאב עקיזיר יד

 -דנַאטשרעדיװ עשידיי יד זיא ,גנורעקלעפַאב רעשינכש רעד ןשיווצ ןטנַאר
 ןוא ליצ-רקיע ריא ןגעװו ,ענַארּפ רעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג גנוגעווַאב
 םעד ןריזינַאגרָא :קנַאדעג ןטסטושּפ ןוא ןסטנעָאנ םעד ןגעק .עבַאנפיוא
 -- ןרעגַאל ןיא גנוטכינרַאפ וצ וויסַאּפ ןריפסיורַא ךיז ןזָאל טינ ןוא ףמַאק

 -רעדיוו ןופ ליצ רעד זַא ,קנַאדעג רעטייווצ ַא ןרָאװעג טקורעגסױרַא זיא
 ןשטייד םעד ןגעק ףמַאק םענײמעגלַא ןיא לייטנא ןעמענ וצ זיא דנַאטש
 ,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ רעפמעק רעמ סָאװ ןריפסיורַא ןוא אנוש
 ףמַאק רעד זַא ,םעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןבָאה קנַאדעג ןקיזָאד ןופ רעגנעהנָא יד
 רעמ ןבעג ןָאק דלַאװ ןיא ףמַאק רעד תעב ,םוקמוא טײדַאב ָאטעג ןיא
 רעמ ליפ שטייד םעד ןפַאשרַאפ טעװ רע ,ןטַאטלוזער עוויטקעפע עניײמעגלַא
 ןענָאק רעטעּפש ןוא ,ךיז תוחּפה-לכל ןעװעטַאר וצ ןסנַאש טיג ןוא ןדָאש

 ,ףליה וצ ָאטעג םעד ןעמוק ךיוא רשפא

 זַא ,ןזיװעגנָא אפוג ָאטעג ןיא ףמַאק ןופ רעגנעהנָא יד ןבָאה םעד ףיוא

 יד ןזָאלרעביא ןוא טנעמעלע-טפמַאק ןייז ָאטעג ןופ ןעמענוצ טינ ןָאק ןעמ

 טעז ךַאז ַאזַא .טאראב סטָאג ףיוא ָאטעג ןיא ןעיורפ ןוא טייל עטלַא ,רעדניק

 .עיצרעזעד יװ ,סיוא
 יד; ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןטקנוּפדנַאטש עדייב יד ןשיווצ זעטניס ַא

 ןיא, זַא ,טרעלקרעד טרעוו'ס ואוו ,".א.פ.פ ןופ ןימַאלוגער םוצ ןרַאטנעמָאק

 -טימ רימ ןלעו ,בוח םעד ןליפסיוא ןכָאנ .ףמַאק ןכָאנ ןייג רימ ןלעוװ דלַאװ

 ןביילב ןופ ןסנַאש ןריטסיזקע ...ףמַאק ןיא רָאנ ...ןסַאמ יד ךיז טימ ןסייר

 .ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןעװעטַאר ןוא ןבעל םייב

 רעד ןרעװ ןבייהעגנָא ףרַאד ןעוו :עגַארפ-רקיע רעד ךייש סָאװ

 רעד תעשב ןעשעג ףרַאד סָאד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא --- ,דנַאטשפיוא

 :זַא סע ןרילומרָאפ ןרַאטנעמָאק עטנָאמרעד יד .ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל
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 -סיזקע יד ןרעוו טרעטשעג טעוו'ס ןעוו ,ףמַאק םעד ןבייהנָא טעוו .א.פ,פ2
 *ָאטעג ןצנַאג ןופ ץנעט

 ייב ןענעבנג .םינפוא יילרעלכ ףיוא ןפַאשרַאפ ךיז ןעמ טגעלפ רעוועג
 עטריבמָאלּפרַאפ ,ןעניזַאגַאמ ,ןדַאלקס-רעוועג ןופ ןוא ןשטייד ענלעצנייא
 ,לג .ד .א םישובלמ ,ךעלגניר-ןישודיק ,סרעגייז רַאפ ןפיוקנייא ,ןענָאגַאװ
 טימ ןרופ ןיא ,טנעוו ןיא רעכעל ךרוד ,ָאטעג ןיא סע ןעמ טָאה טלגומשעגניײרַא

 "רעוועג :ןיא ןעמ טגעלפ ןטלַאהַאב .םיתמ טימ תונורא ,ץלָאה ,זיּפש ,טסימ
 עטלּפָאד ןיא ,רעמעדיוב ףיוא ,סרעלעק ,סעגאלדָאּפ רעטנוא ,סענילאמ
 ןופ ןוא הלכשה יציפמ קעטָאילביב ןופ רעכיב ןשיווצ ,םילכ ןופ ןקעד
 ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד ןיא :רעוװעג ןגייא טריצודָארּפ ךיוא טָאה'מ .ָאוויי
 :ןעמ טָאה טריצודָארּפ ,ןטַאטשרַאװ עטַאוװירּפ ןיא ןוא סוקרַאמ .שזניא ןופ
 ,קעה ,ןעגנַאטש ,סרעסעמ ,ןלאשזניק יװ ,רעוועג טלַאק םינימ ענעדיישרַאפ

 -סיוא ןעמ טָאה ןטַאנַארג 800 ןַא .ןרעװלָאװער ןופ ןלייט ןוא סענישזדנארּפש
 יד .ףָאטש-סיירפיוא טימ טליפעגנָא ,ךעלּפמעל עשירטקעלע ןופ טעברַאעג
 ןכַאמ ןוא ןטכיררַאפ טגעלפ וואסואענעפ רעדירב ןוא רעטָאפ ןופ החּפשמ
 ןבָאה טייל'רעטילימ .ועג .רעוועג ענערָאװעג עילַאק ןוא עטלַא ךעלצונ
 קירוצ ןוא סע ןעמענעצ ךיוא יו ,רעוװעג ןטימ ךיז ןצונַאב וצ טנרעלעג
 ,ןגיילפיוא

 -שזַאטָאבַאס לָאצ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיוא ןענייז 1942 רעמוז טייז
 ,סעיניל"ןַאב ףיוא ןטקַא עיסרעוויד ךיוא יו ,ענליוו םורַא ןוא ןיא ןטקַא
 ,ןשינעעשעג ןעמוקעגרָאפ ָאטעג ןיא ןענייז לייוורעד .דנַא .א עקיעליוו ןבעל
 "עג ןעמ טָאה 1942 גנילירפ ןיא ,דנַאטשרעדיװ םעד טלייאעגוצ ןבָאה סָאװ
 ,קאשילאכימ ,ריווס ,ענעמשָא ןופ ןדיי יד ָאטעג ןיא ןעלמַאזפיונוצ ןעמונ
 עלַא ןענייז 1943 לירּפַא ןט5 םעד .ענוװָאק ןיא טעברַא רַאפ ,טשרמולכ
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא ראנאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןדיי 0
 .רעטלע ןדנעילב ןיא ןשטנעמ עקיאעפסטעברַא ,עגניי סע ןענייז ןעוועג

 עגניי ,עקיטפערק ךיוא טעדרָאמעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טקַאפ רעד
 עטנוזעג ןוא ןשטנעמ עקיאעפ-סטעברַא ךיוא זַא ,ןזיוװַאב טָאה ,ןשטנעמ
 זיולב טינ ןרעוו רוטּפ ןליוו ןשטייד יד זַא ןוא ןעװעטַאר טינ ךיז ןענַאק

 ,דיי ןקיאעפ-סטעברַא ןוא ןטנוזעג ,ןגנוי ןופ ךיוא רָאנ ,רעדניק ןוא םינקז ןופ

 ןוא ,ראנאפ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ןַאמ 500 בורק זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ
 "יוקיל רעבָא טעװ ָאטעג סָאד ןעוו .ָאטעג ןיא ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה
 ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא ןפיולטנַא וצ ןיהואוו ןייז טינ ךיוא ךָאד טעוו ,ןרעוו טריד
 ,גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ֹוצ ןענַאטשעגוצ ןַאד ןענייז ןשטנעמ ךס ַא
 יִד וצ דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא יוװ ,ןגעוו ןכוז ןביוהעגנָא ןילַא ךיוא ןוא

 ,רענַאזיטרַאּפ

 רעויטקעלָאק ןופ לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא ןַאד טָאה טכַאמ עשטייד יד
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 ןייז ןעמונעגוצ טרעוװו ,דיי םענעּפָאלטנַא ןדעי רַאפ :טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
 רעניואוונייא עלַא טליײיטרוארַאפ ןענייז ןַאד -- ,החּפשמ ַא טלעפ ,החּפשמ

 רעצנַאג רעד ןסָאשרעד טרעוו ןַאד -- ןענופעג טינ ייז ןעמ טעװ ,רעמיצ ןופ
 רעד ךרוד טריטקיד ,לקיטרַא ןַא ןענישרעד זיא "תועידיא יד ןיא .ףיוה
 ,םעד ןגעוו ןייז עידומ ןפורעג ןוא ןײגקעװַא רַאפ טנרָאװעג טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ

 ,ןָא טזייוו יקצעשזואווד ,רד ,יוו ,"הריסמ ןייק טינ זיא גנודלעמ ַאזַאא תויה --
 -שעג שיטקַאפ טײקכעלטרַָאװטנַארַאפ רעוויטקעלָאק ןופ לעפַאב רעד טָאה
 ,דלַאװ ןיא ןייג ןופ הפוקת יד ןסָאל

 ןעלדנַאהרַאפ ןביוהעגנָא עּפורג סלאיחי ןוא .א.פ,פ יד ןבָאה 1942 יַאמ ןיא
 ןוא גרעבנטיוו .י ןעוועג ןענייז רעטשרע רעד ןופ .גנוקינייארַאפ ַא ןגעוו
 "גרעב .ל ןוא טנארב .ש ,םיובנייש .י --- רעטייווצ רעד ןופ ,אקסוואראב .כ
 רעמאנאטיוא סלַא ,.אפ.פ רעד ןיא ןיירַא זיא עּפורג סמיובנייש .,ןייטש
 -םַאזניימעג יד .ריא ייב טביילברַאפ רעוועג סָאד זַא גנידַאב ןטימ ןָאילַאטַאב

 -עג זיא םיובנייש .לענָאיצרָאּפָארּפ טלייטרַאפ טרעו ןפַאװ עטפיוקעגנייא
 .א.פ.פ ןופ בַאטש ןיא ךיוא ןיײרַא רעטעּפש זיא ןוא ןַאמ-סגנודניברַאפ ןרָאװ

 "טיווסע ָאידַאר רעשידרע-רעטנוא רעשילוּפ רעד טָאה געט ענעי ןיא

 "רַאװ ןיא דנַאטשּפױא ןגעװ העידי עלענָאיצַאסנעס יד טכַארבעג םעצולּפ
 ןעוועג זיא העידי יד .ָאטעג סָאד טמערוטשעגפיוא טָאה סָאװ ,ָאטעג רעוועש
 ,דנַאטשפיוא ןיא ןפמעק ןדיי :"המיא ןוא ץלָאטש; ןופ לַאװק ַא קיטייצכיילג
 ?סָאטעג ענעבילברַאפ ןיא ןייז טעװ סָאװ ןוא ,םוא ןעמוק ןדיי עלַא

 טרעַאב זיולב טינ טָאה זיוה-ייט ַא ןיא גנולמַאזרַאפ-יַאמ עטנ עטסטנעָאנ יד

 -עג טלדנַאװרַאפ זיא רָאנ ,ןדלעה-ָאטעג רעװעשרַאװ יד ןופ קנעדנָא םעד

 סולפנייא ןרעטנוא .דנַאטשפיױא רעװעשרַאװ ןופ עימעדַאקַא ןַא ןיא ןרָאװ

 טינ גָאזע דיל טמירַאב ןייז ןַאד ןבירשעגנָא קילג שריה טָאה ,העידי רעד ןופ

 רעד ןרָאװעג ,עודיכ ,זיא סָאװ ,"געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא לָאמנייק

 ,ןמיה-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי

 גרעבנעטיוו לַאּפ רעד

 טלסיירטעגפיוא ענליו ןיא ָאטעג סָאד זיא ילוי ןט16 םעד

 רעשילױּפ רעטריטסערַא ןַא .גרעבנעטיו -- השעמ רעד ךרוח ןרָאװעג

 זַא ןבעגעגסױרַא ןעגנוקינייפ יד רעטנוא טָאה ,יקסוואלזאק ,טסינומָאק

 -שעג יד .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ שארב טייטש גרעבנעטיוו

 טעװ יז רעדָא ,םיא ןבעגסױרַא :םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג ןַאד טָאה ָאּפַאט

 .ןענַאלּפָארע ןוא ןעקנַאט ךרוד ,ָאטעג סָאד ןטכינרַאפ

 טָאה ןוא גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַא ףיוא טלייטעגטימ םעד ןגעוו טָאה סנעג

 .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעצנַאג רעד ןוא ןגרעבנעטיוו ןגעק טצעהעגפיוא יז
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 ןענייז ,רעלסעד .ד ףליהעג ןייז ךרוד טריזינַאגרָא ,סעקינטלעוורעטנוא
 -רענַאזיטרַאּפ יד .רעפמעק עדנריפנָא יד טימ זיוה ַא ןלַאפַאב סענעקעטש טימ
 -נייש ךיוא .לאראפ"עיצַאזיליבָאמ םעד ןבעגעגסױרַא ןַאד טָאה עיצַאזינַאגרָא
 -רַאפ ןבָאה עלַא .עּפורג ןייז ןשיווצ רעוװעג ןלייטרַאפ ןסייהעג טָאה םיוב
 -נָא יד .רעלטימרַאפ טקישעג טָאה סנעג ,רעצעלּפ ענעזיוועגנָא יד ןעמונ
 טינ ןָאק'מ זַא ןטלַאהעג ןבָאה עּפורג רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעריפ
 ןדנואוושרַאפ רעבָא זיא גרעבנעטיו .רַאפעג ןיא ָאטעג סָאד ןלעטש
 -תעש רעד ןעוועג זיא ןַאד זַא ,טלַאה תונורכז ענייז ןיא יקסנינרעשטאק
 טלָאװ עסַאמ יד זַא ,וצ ךיא רעבָא טיג רע .דנַאטשּפױא ןרַאפ רשוכה
 ןַאד ןעוועג זיא ,ןסנעג ךרוד טצעהעגפיוא ,עסַאמ יד -- ,ןעגנַאגעגטימ טינ
 .א,פ.פ ןגעק ללכב

  ןרעה ןכָאנ ,יײצילַאּפ רעד ןבענעגרעביא ךיז טָאה גרעבנעטיוו
 זַא ,טגָאזעגצ ףקות רתיל טָאה סנעג .בַאטש ןופ סולשַאב םעד
 רעבָא רַאבַאכ-דלָאג טימ ןגרעבנעטיוו ןעװעטַאר ןעימַאב ךיז טעװ רע
 ץשידיי יד ןוא סנעג .ןרָאװעג ןעגנָאהעג ןשטייד יד ךרוד זיא גרעבנעטיוו
 -עג זיא ייז לייוו ,.א.פ.פ רעד רעביא גיז ַא ןטלַאהעגּפָא ןַאד ןבָאה ײצילַאּפ
 .סַאג רעד ןופ יז ןרילָאזיא וצ ןעגנול

 ײצילָאּפ יד זַא ןרָאװעג רָאלק זיא גרעבנעטיוו עידעגַארט רעד ךָאנ
 רעטניה זַא ןוא ָאטעג ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןגעק ףמַאק ַא טריפ
 .א.פ.פ רעד ןגעוו סעלַא טסייוו סָאװ ,טכַאמ עשטייד יד טייטש ריא

 ַא וצ ןעמוק ךָאנ טעװ דנַאטשפיוא ןרַאּפ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס
 ןלעפַאב יד טריפעגסיוא יירט טָאה סָאװ ,ילַצילָאּפ ָאטעג רעד טימ ףמַאק
 רעד ןופ טקַא-ספמַאק רעסיורג ,רעטשרע רעד .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ
 טסערַא םעד טימ תוכייש ןיא ןעמוקעג זיא יײצילָאּפ רעד ןגעק .אפיפ
 רידנַאמָאק-ףליהעג ,עיגרענע ןוא ןליוו ןופ ןַאמ ַא -- ,ןַאמזַאלג ףסוי ןופ
 ,א.פ.פ ןופ

 ןופ שאר ןעוועג זיא רע ואוו ,עטיל ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ןַאמזַאלג
 סנעג .י ןוא יײצילָאּפ רעד ןופ ףעש-עציוו ןעוועג הליחתכל זיא ר"תיב
 טַאהעג טָאה ,ליחה תירב ןשיטסינָאיזיװער םוצ טרעהעג רעירפ טָאה סָאװ
 ,יורטוצ סיורג םיא וצ

 רעד ןגעוו טסואורעד ךיז טייצ רעד טימ טָאה סָאװ ,ָאּפַאטשעג יד
 טָאה ןוא ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ ץנעטסיזקע
 -פיוא ןַא זַא ,טַאהעג ארומ ,דנַא .א קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא יו ,טקנוּפ
 רעשיליוּפ רעד ןשיװצ ךיוא ןעורמוא וצ ןעגנערב ןָאק ָאטעג ןיא דנַאטש
 יד ןטכינרַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה ,טנגעגמוא ןוא טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב
 ,ײצילָאּפָאטעג רעמַאזכרָאהעג רעד ןופ ףליח רעד טימ ,עיצַאזינַאגרָא
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 ײצילַאּפַאטעג רעד טימ ףמַאק

 ןיא ןרָאפסױרַא לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןַאמזַאלג טָאה 1943 ילוי גנַאפנָא

 טײל-ייצילָאּפ 5 ןבָאה ,טגַאזטנַא ךיז טָאה רע ןעוו ,עשער רעגַאל-ףראט

 ,טדימשעג טריפעגקעװַא ןוא טלַאװעג טימ זיוה ןופ םיא ןעמונעגסיױרַא

 "זַאלג טײרפַאב ןבָאה .א.פ.פ רעד ןופ ,םירבח עכעלטע רעבָא ,ןטייק ןיא

 -רַאפ ייז ןוא .א.פ.פ ןופ רעייטשרָאפ ךיז ןפור ןזָאלעג ןַאד טָאה סנעג .ןענַאמ
 ןיא םורָאװ ,עשער ןייק ןרָאפ זיולב ןפרַאד טעװ ןַאמזַאלג זַא ,טרעכיז
 ןשטייד יד ייב טריטעמארפמאק ןייז ףליהעג ןייז ןוא רע טעװ לַאפנגעק

 וצ ןעגנערב טעװ סָאװ ,ָאטעג סָאד ןוָאלרַאפ ןפרַאד ךיוא ןַאד ןלעװ ייז

 טקריװעג טָאה גנואָארד יד .טכַאמ יד ןעמענרעביא טעװ .ס.ס יד זַא ,םעדו
 .עשער ןייק קעװַא זיא ןַאמַאזלג ןוא

 , עּפורג סמיובנייש ןופ רבח ַא טריטסערַא ןרָאװעג זיא קיטייצכיילג
 עּפורג-ספמַאק סמיובנייש ןכרוד ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רֶע ךיוא ,טסוָאפ
 ןענַאמזַאלג טימ ןעמַאזוצ ןרָאפעגּפָא ,ןסנעג ןופ קורד ןרעטנוא ,זיא רע ךיוא ןוא

 .עשער ןייק
 ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש רעבָא ןענייז ,טסוָאפ ייס ,ןַאמזַאלג ייס ,עדייב

 ןפיוא .טיירפַאב רעירפ רעבָא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,טקַאפ רעד .ָאטעג ןיא

 ןוא ,קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה ,ײצילָאּפ רעד ןגעק ףמַאק ןופ געוו

 ,טגנילעג ףמַאק זַא ,ןזיוװַאב טָאה

 -עג טָאה ןוא דלַאװ ןיא ןייג ןגעק ןעוועג הליחתכל זיא סָאװ ,ןַאמזַאלג

 סױרַא ילוי ןטס22 םעד זיא ,ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןוא ףמַאק ןופ רָאנ ןטלַאה

 ַא ןעוועג זיא סע ואוו רעדלעוו רעשטַארַאנ יד וצ רעפמעק עפורג ַא טימ

 יז וצ ןענייז עקיעליוו-יינ ןיא .רענַאזיטרַאּפ ןופ עיצַארטנעצנָאק עסיורג

 -עגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ עפורג-ריּפשסיוא יד .ןדיי 14 ךָאנ ןענַאטשעגוצ

 טימ ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא ,ךייט עקנעליוו רעד ףיוא לקירב ַא ייב טקיש

 ןיא ןעמוקנָא ןזיוװַאב רעבָא ןבָאה, עּפוױג ןייז ןוא ןַאמזַאלג ,ייצילַאּפ רעד

 .?טסעמ;) "המקנע דַאירטָא םעד ןפַאש ןוא רעדלעוו רעשטאראנ יד

 זַא ,טלייצרעד ןטרָאד ןעמ טָאה ,ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ טָאה ןַאמזַאלג ןעוו

 טָאה סָאװ ,רעיובעגיונ .ָאּפַאטשעג רעד טרסמעג םעד ןגעוו טָאה רעלסעד

 דיי םענעפָאלטנַא ןדעי רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עוויטקעלָאק טריפעגנייא

 עּפורג סנַאמזַאלג ןופ םירבח ענעלַאפעג יד ןופ ןעמונעגּפָארַא רעטעּפש טָאה

 יד ןופ ןעמענ יד ןעגנַאגרעד םורַא ױזַא זיא ןוא ןרעמונ ענעכעלב ערעייז

 םיבורק ןוא ,עּפורג רעד ןופ רעדילגטימ ,ערעדנַא יד ןופ ךיוא יוו ענעלַאפעג

 ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןַאד ןענייז ,ןענָאזרעּפ 23 ןעמַאזוצ ,ענעפָאלטנַא יד ןופ

 ,ראנאּפ ןייק
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 עיצַאטרַאּפעד רעד ןופ בײהנָא םייב דנַאטשרעדיװ רעטשרע

 דנַאלטסע ןייק

 ,עיצקַא עסיורג רעייז ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה טסוגױא ןט1 םעד
 -עג זיא טרָאּפסנַארט רעטשרע רעד .דנַאלטסע ןייק ןדיי ןריטרָאּפעד ןופ
 ןפיוא ןטלַאהרַאפ ןבָאה טייל-,ס.ס עטנּפָאװַאב :טלַאװעג טימ ןרָאװעג ןעמונ
 -עגנָא ןוא ,טעברַא רעכעלנייוועג רעייז ֹוצ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ןדיי סַאג
 -נגעק ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןַאב םייב ןענָאגַאװ עטעװעטַארגרַאפ וצ טריפ
 ןדיי עטנפָאװַאבמוא יד ןשיװצ ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .טלעטשעג
 -סע ןוא ןטעל ,רעניווטיל ,ןשטייד עטנּפָאװַאב קרַאטש רעטנזיוט יד ןוא
 יד ,ןפָאלטנַא ןענייז ןדיי רעטרעדנוה ,ןלַאפעג ןענייז םיגורה 300 .רעינַאט
 ןעמוקעג זיא סנעג .סענָאגַאװ יד ןיא ןרָאװעג ןדָאלרַאפ ןענייז עקירעביא
 ףיוא עטּפַאכעג יד טריפ ןעמ זַא ,טרעכיזרַאפ ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד טימ
 ַא ןעיורפ ערעייז ןעמוק ןלעװ רעטעּפש זַא ןוא ,דנַאלטסע ןייק טעברַא
 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןעגנולעג זיא ,גוצ ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז סָאװ ,לייט
 ןיא םעד ןגעװ טלייצרעד טרעוװ רעיונעג) .ָאטעג ןיא ןעמוקקירוצ רעבָא
 ,(רעירפ "דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאבמוא, ןגעוו לטיּפַאק

 זַא ,טרפב ,דנַאלטסע ןייק ןטרָאּפסנַארט ךָאנ ןעגנַאגעגּפָא ןענייז רעטעּפש
 ,עטריטרָאּפעד רעירפ יד ןופ ווירב ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ןטרָאד ןופ
 יד/ .עיניל-טנָארפ רעד ןופ טייו טינ ךיז ןעניפעג ןוא ןטעברַא ייז זַא
 םוצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה --- יקצעשזאווד ,רד טביירש -- ןשטנעמדָאטעג
 ןבָאה רענַאיטרַאּפ יד רעבָא ,"דנַאלטסע טרַאװרעד ןעמעלַא זַא .קנַאדעג
 ,דנַאלטסע עיזוליא רעד רַאפ טנרָאװעג

 -עג ,רענאיצנעווס עּפורג ַא ןעמוקעגנָא ָאטעג ןיא זיא רעמוז גנַאפנָא
 זַא ,ןעוועג ןענייז רענאיצנעווס יד ןופ ןטנעמוגרַא יד .ןוואקראמ ךרוד טקיש
 סנַאש ןטסדנימ םעד ןָא ,הרובג ,ךַאז-"םשה-שודיקא ַא ןיא דנַאטשפיוא
 רעטריזינַאגרָא ןַא טריטסיזקע דלַאװ ןיא תעב -- ,אנוש םעד ןייז רבוג ןופ
 טָאה ןוא אנוש ןופ המקנ טמענ סָאװ ,חוכ רעשירעטילימ-שינַאזיטרַאּפ
 ,עטמָאצעגמורַא סָאד יװ ,גירק םעד ןבעלרעביא ןטייקכעלגעמ ערעסערג
 ןיא ָאטעג סָאד סָאװ ,לרוג ןבלעזמעד ךיז רַאפ טָאה סָאװ ,ָאטעג עטרילאזיא
 ,עשרַאוװ

 טריפעגסױרַא ןוא טעברַא רעייז טצעזעגרָאפ רעבָא ןבָאה רענַאיצנעוװס יד
 -סיוא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב ,ןוָאקראמ וצ ענליוו ןופ סעּפורג עקינייא
 ,ןאטוש .מ ,(ןלַאפעג רעטעּפש) ןַאמטרעג טעברַא רעקיזָאד רעד ייב טנכייצעג
 "צוס טריפעגסױורַא ערעדנַא ןשיווצ טָאה יקצינדור .דנַא .א גייפ ,יקצינדור
 ,ןיקסניגרעשטאק ןוא רעוועק
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 --- יקצעשזאווד טביירש --- דלַאװ ןיא ןייג ןסירעג ךיז ןבָאה ןדיי רעטנזיוט

 רעדעי ןוא? ,טכַאװַאב ןעוועג ןענייז ןגעוו עלַא ןוא רעױטדָאטעג רעד רעבָא
 תוחּפשמ יד "ןבעגסיורַא ריד ןָאק ,רעניווטיל יצ ,קַאילָאּפ רענעפָארטעג
 ןַא יו ,דימת טינ טכַארטַאב ,דלַאװ ןיא ןייג ךיז טיירג סָאװ ,ןדעי ןגעלפ

 ןילַא ךיז ליו סָאװ ,שטנעמ ַא יװ טפָא רָאנ ,רעפמעק ןשיטסילַאעדיא

 .ןעװעטַאר
 ןעועג ןענייז סָאװ יד .1 :ןטנעמעלע 2 ןעוועג ןַאד ןענייז ָאטעג ןיא

 ןביילברַאפ טיירגעג ךיז ןנָאה סָאװ ,עכלעזַא 2 .דנַאלטסע ןייק ןייג טיירג

 עטריזינַאגרָא יד ,2 ןוא עיצַאטרָאּפעד ןופ ךיז ןטלַאהַאבסיױא ןוא םענילאמ ןיא

 -החּפשמ ןוא רעצניװָארּפ ןופ ןפורג ךיוא ןוא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ
 ,דלַאװ ןיא געוו ַא טכוזעג קידנעטשטסבלעז ןבָאה סָאװ ,עכעלטנעגוי עזָאל

 ,ןַאמזַאלג ןוא גרעבנעטיוו ,רעריפנָא עריא ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,,א.פ,פ יד

 -יוועג וצ ןזיװַאב טינ רעדייל ,טָאה ,גנונפָאװַאב ןיא לגנַאמ ןסיורג ַא ןופ ןטילעג
 ַא ןעזעג ןינמ בור ןייז ןיא ,טָאה ָאטעג סָאד ,עסַאמ רעד ןיא רַאּפשנָא ןַא ןענ
 יד ןעװעג זיא רעסעב .דנַאטשפױא ןופ וואורּפ ןיא טקַא-דרָאמטסבלעז
 טָאה סָאװק ,םעד ףיוא רעבָא ,דלַאװ ןיא ןייג ןגעוו קנַאדעג םוצ גנואיצַאב

 ךס ַא "לזמ רב; ַא ףיוא יװ טקוקעג ןעמ טָאה ,סע ןָאט וצ טייקכעלגעמ יד
 ןזָאלרעביא ןסָאלשטנַא טינ ךיוא ךיז ןכָאה רעװּפָא ןוא ףמַאק םוצ עטרידיצעד

 ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןכערבנעמַאזצ ןגעלפ ןוא החּפשמ יד רקפה ףיוא

 ָאטעג סָאד זיא ,גָאטרַאפ רעגייז ַא 5 ,1943 רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 ןיא יו ,טקוקעגמורַא טינ ךיז טָאה'מ .טלגנירעגמורַא ןרָאװעג םעצולּפ

 "רַאפ ךיז ןוא רעינָאטסע ןופ ןעגנולײטּפָא עטנפָאװַאב ןײרַא ןענייז ָאטעג

 סענילמ; יד ןיא ןפיול סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןסַאג יד ןיא טײרּפש

 ןטימ .א.פ.פ רעד ןופ רעלדניברַאפ יד ןפָאלעגמורַא ןענייז ןענייז ןומה ןשיװצ

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא סרעפמעק יד ןופ גנוזָאל-םרַאלַא) "!טפור עזיל ;יירשעג

 (+,ןוגָאמ עזיל
 טלייצרעד (קאטשראק אקשזור) לזייר ןירעפמעק ענעבילבעג-סנבעל יד

 -עג טריפעגסיוא זיא גנוריפנָא-ספמַאק רעד ןופ לעפַאב-עיצַאזיליבָאמ רעד זַא

 ןדיי יד וצ ףורפיוא ןַא ןרָאװעג טּפעלקעצ זיא ןסַאג יד ןיא ,לענש ןרָאװ

 סָאד יװ תויה .רעוועג טימ ךיז ןקידיײטרַאפ ןוא ןטערטסױרַא ןלָאז ייז זַא

 יד ןשיװצ גנוליטרַאפ ןייז ןוא דרע רעד ןופ רעװעג םעד ןעמענסיורַא

 טינ ןסייהעג גנוריפנָא יד טָאה ,טייצ העש ַא טרעיודעג טלָאװ רעפמעק

 "ספמַאק רעד ןופ ןָאילַאטַאב רעט1 רעד ,טרָא ןייא ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ

 רעד ןוא 6 סַאג אנושארטס ףױא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא
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 ןופ רעוװעג ןופ ןדַאלקס-טּפיױה יד ןופ טייו -- ,6 אנלאטיּפש ףיוא רעט2
 .א.פ,פ רעד

 .סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא ןעוועג רעפמעק עלַא ןיוש ןענייז 5 ךָאנ בלַאה
 6 אנושארטס ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ,רענוואק אבא טימ שארב עדנַאמָאק יד
 -רעד וצ ;ןַאלּפ ןטעברַאעגסיױא-רעירפ םעד ןריפכרוד טיירגעג ךיז טָאה ןוא
 רעייפ ןטרירטנעצנָאק ַא ןענעפע ,6 סַאג רעקצינדור ףיוא עיציזָאּפ יד ןרעבא
 ַא רַאפ ָאטעג סָאד טימרעד ןלעטש ןוא ןשטייד עדנעמוקניירַא יד ףיוא
 ,דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ןופ גנַאפנָא םעד -- ,טקַאפ םענעעשעג

 ,ןַאמ 100 ןופ לָאצ רעד ןיא ,6 ענלאטיּפש ףיוא ,ןָאילַאטַאב רעט2 רעד
 םייב ןטלַאהעג טָאה עּפורג עלעיצעּפס ַא סָאװ ,רעװעג ןפיוא טרַאװעג טָאה
 טלגנירעגמורַא דלַאב ןענייז ייז רעבָא .שינעטלעהַאב ַא ןופ ןעמענסורַא
 -רעטניה ַא ךרוד טריפעגניײרַא ,ןלייט עשטייד עקרַאטש 2 ךרוד ןרָאװעג
 רעפמעק יד ,ןאמייה רידַאגירב םעד ןוא רעדורב סעסנעג ךרוד ,גנַאגנײרַא
 -רַאפ ייז ןבָאה ןשטייד יד רעבָא .רעוועג ןָא טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה
 -ץלעפיצ עשירג רידנַאמָאק רעד .רעיוט ָאטעג ןופ גנוטכיר רעד ןיא טּפעלש
 ףיוא עיציזָאּפ רעלַארטנעצ רעד וצ ןפיול וצ טנדרָארַאפ ןַאד טָאה שטיוו
 ןופ וואורּפ רעד ץָארט .ןָאט ֹוצ ןזיװַאב סע ןבָאה ןַאמ 25 ,6 אנושארטס
 טריפעגסױרַא ייז ןענייז ,עקירעביא יד ןעיירפַאב וצ עדנַאמָאק-טּפיױה רעד
 ,סענישַאמ ןיא ָאטעג םענופ ןרָאװעג

 ןיא טלייטרַאפ ךיז ןוא ָאטעג ןיא ןיירַא ןשטייד יד ןענייז גָאטרַאפ 6
 ןיא סעיציזָאּפ-לסילש ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןּפורג עטנּפָאװַאב טוג עניילק
 רעבָא ןבָאה רעפמעק עטריזיליבָאמ יד תעב ,ןסַאג יד ןיא ןוא ףיוה ןדעי
 וצ עדנַאמָאק-טּפיױה יד ןגױַאב טָאה סָאד .ןענעּפָאװַאב וצ ךיז ןזיװַאצ טינ
 -ַאֹפ ערעפיט ףױא רעפמעק יד ןריפרעבירַא וצ ןוא קיטקַאט ריא ןרעדנע
 .סַאג ןושארטס רעד ןיא סעיציז

 -טינ רעד ןופ לייט ַא טימ ןעמוצ .א.פ.פ ןופ תוחוכ יד ןענייז ירפ 8
 עדַאקירַאב ַא ןלעטשפיוא םייב טקיטפעשַאב ןעוועג ,טנגוי רעטריזינַאגרָא
 רעוועג ןופ בור סָאד זיא העש רעבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא ,סַאג רעד ףיוא
 ןרָאװעג טליײטרַאפ ןוא עדַאקירַאב רעד ףיוא ןעוועג 6 ענלאטיּפש ףיוא
 ןטלַאהרַאפ זיא ,רעועג טשער םעד ןעמענסױרַא םייב ,רעפמעק יד ןשיווצ
 ,יקצאבול עקנַאד ןרָאװעג

 יד ןשיװצ טסייג רעד זיא ,גונעג ןעװעג טינ זיא רעוװעג סָאד םגה
 רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה תוחוכ-רקיע יד .רעטוג ַא ןעוועג רעפמעק
 רעקידתונכש רעד ןוא "הלכשה יציפמ, ןופ קעטָאילביב רעד ןיא ,עדַאקירַאב
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סַאג אנושארטס ףיוא 8 ןוא 7 רעזייה יד ךיוא ,דָאב
 זיא 12 אנושארטס ףיוא עיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד .א.פ.פ רעד ןופ טנעה יד
 -עג תורבח יד ןבָאה סעיציזָאּפ יד רעטניה .טייקטיירג ןופ בצמ ןיא ןעוועג
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 ,קעה ,ןעגנַאטש ענרעזייא ,רענייטש טימ קעז טיירגעג ,רעסַאװ סייה טכָאק
 -ןטַאנַארג יד ןענַאטשעג ןענייז רעטסנעפ יד ןבעל .רעיוז-לבעווש טימ רעשעלפ

 רעד ןופ רידנַאמָאק סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא םיובנייש איליא .רעפרַאװ
 ,12 אנושארטס ףיוא עיציזָאּפ-רעדָאפ

 יד ןַא ,ָאטעג ןופ העידי ַא טכַארבעג לייוורעד ןבָאה רעריּפשסיױא יד

 ,דנַאלטסע ןיא טעברַא וצ ןעיורפ 2,000 ןוא רענעמ 2,000 ןרעדָאפ ןשטייד

 רעבָא קידנעעז .ןרָאפ וצ ןפורעג רדסכ טָאה ,ןטנַאיצילָאּפ ןופ טײלגַאב סנעג
 ןוא סנעג ןבָאה ,א.פ'פ רעד דצמ דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ַא וצ טייג סע זַא

 ןוא ָאטעג ןופ תוחוכ ערעייז ןעיצסױרַא ןשטייד יד ןגָאלשעגרָאפ רעלסעד
 ןופ ךשמ ןיא ןשטנעמ לָאצ עטרעדָאפעג יד ייז ןלעטשוצוצ טעטכילפרַאפ ךיז

 תוחוכ-סטעברַא-רקיע ענייז זַא ,ָאטעג םעד טרעכיזרַאפ ךיוא ןבָאה ייז .גָאט
 םלוע םעד ןקיאורַאב וצ טימַאב ללכב ךיז ןוא ענליוו ןיא ןביילב ןלעוו
 .עינאטסע ןייק טעברַא ףיוא רָאנ ,ראנאּפ ןייק טינ טריפ ןעמ זַא ,קידנהנעט

 טרילָאזיא ןרעוו ייז זַא ,ןליפ רעפמעק יד .ןעגנולעג ייז סע זיא לייט םוצ
 סלַא ןעמיטשַאב ןוא ףמַאק ןופ ּפָא טינ רעבָא ךיז ןגָאז ייז ,עסַאמ רעד ןופ

 יד ךרוד טקעדעג ,6 אנושארטס ףיוא זיוה סָאד עיציזָאּפ עלַארטנעצ רעייז

 ףרַאד 12 אנושארטס ףיוא עיציזָאּפ יז ,8 ןוא 7 אנושארטס ףיוא סעיציזָאּפ

 .סַאג רעד ןיא ןייגוצנירַא ןשטייד יד ןרעטש

 טינ ךיז םיובנייש טָאה ,ָאטעג סָאד ןלַאטַאב םעצולּפ ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 יד ןפורעגפיונוצ ,עגַאל רעד ןיא טריטנעירָא לענש ךיז טָאה רע ;ןרָאלרַאפ
 ַא ךָאנ ןוא ,רעמעדיוב ןוא ,ןרעלעק ןופ רעוועג סָאד ןבָארגעגסױא ,ןּפורג

 טקנוּפ-ץוש םעד ןעמונעגרעביא .א.פ.פ ןופ בַאטש ןטימ גנוטַארַאב רעצרוק

 ךיז טָאה עיציזָאּפ רעטסרעדָאפ רעקיזָאד רעד ףיוא ,12 סַאג אנושארטס ףיוא

 ןופ 20 ,טייל-סמיובנייש 10 רעטנורעד ,רעפמעק 40 ןופ עּפורג ַא ןענופעג

 ךַאװש ןעוועג זיא טקנוּפ רעד .א,פ.פ ןופ 10 ַא ןוא עּפורג-וואשאבור רעד

 ,רעוועג-ןישַאמ ַא בַאטש ןופ ןעמוקַאב טינ ךיוא טָאה םיובנייש .,טנּפָאװַאב

 .זיוה עטרינָאּפסקע סָאד ןקידייטרַאפ םייב קיטיונ ןעוועג זיא סָאװ

 "עג ייז ןבָאה ,רעיוט םוצ טינ ןעייג ןדיי יד זַא ,ןעזרעד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 "עג ןסירעגפיוא זיא עטשרע סָאד סענימ ךרוד רעזייה יד ןסיירפיוא ןעמונ

 ןעו .12 .רנ זױה רעביאנגעק ,15 סַאג אנושארטס ףיוא זיוה סָאד ןרָאװ

 רעטסנעפ ןייז ןופ רע טָאה ,ןשטייד ענעמוקעגנָא יד ןעזרעד טָאה םיובנייש

 רעװװעג ןשיטַאמָאטױא ןופ טרעפטנעעג ןבָאה ןשטייד יד .רעייפ ַא טנפעעג

 ייברעד ןייז ןסָאגרַאפ טָאה טולב סָארטש ַא .ןלַאפעג זיא םיובנייש ןוא

 ןטַאנַארג ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענייז רעטסנעפ ןכרוד .עיסעּפ יורפ עקידנעייטש

 זיא םיובנייש  רעייפ ןקרַאטש ַא טימ טרעפטנעעג טָאה סָאװ ,אנוש ןפיוא

 "רעד זיא דלַאב .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד ,רעטשרע רעד ןלַאפעג

 רעפמעק יד ,זיוה סָאד ןסיירפיוא ךיז ןכיילק ייז זַא ,העידי יד ןרָאװעג ןטלַאה
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 ייז וצ טָאה םורַא העש ַא ןיא 6 אנושארטס וצ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה
 ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד .ןסיירפיוא ןופ גנַאלקּפָא רעד טכיירגרעד
 .עטעדנואוורַאפ ערעייז קידנעמענטימ ,ָאטעג ןופ

 זיא ץוחמ ָאטעג סָאד זיולב ,ןזיוװַאב טינ ןשטייד יד ךיז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא
 סיוא טקירד קאשטראק .ןעגנוליײטּפָא עקרַאטש ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא
 רעד ןופ גנושימניײרַא רעד קנַאד ַא ןעשעג זיא סָאד זַא ,הרעשה יד
 ןוא ןסיש רעדיוו ןלעוװ רעפמעק יד זַא ,טסואוועג טָאה סָאװ ,גנוריפנָארָאטעג
 רעבירעד טלָאװעג ןבָאה ייז ,ּפעק ערעייז ןעָארדַאב ךיֹוא טעװ ףמַאק רעייז
 ,דנַאלטסע ןייק ןריאוקַאוע רעליטש סָאװ ןוא ןיילַא ?עיצקַאא יד ןריפכרוד

 דנַאלטסע ןייק ןרָאפ וצ טנעדרָארַאפ סנעג טָאה רעבמעטּפעס ןט4 םעד

 טנעדרָארַאפ רע טָאה ןט6 םעד .,ןטוג טימ ןרָאפעג בור'ס ןענייז ייז ,ןעיורפ יד

 טגָאזעגנָא ןוא סרעניואוניײא-ָאטעג עלַא ןופ עיצַארטסיגער ַא ןריפכרוד

 עצנַאג יד ןענייז רעפמעק יד .עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןיא ןעגנורעדנע

 םעד ןענעגעגַאב וצ טיירג ,סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא ןבילברַאפ רעטייוו טייצ

 .רעייפ טימ אנוש

 "עג טלייצרעד זיא ,ןענישרעד ןַאד ןענייז סָאװ,"תועידי-ָאטעג; יד ןיא

 "נָא ךיוא זיא'ס ןוא רעבמעטּפעס ןט1 םעד טייז ןשינעעשעג יד ןגעוו ןרָאװ

 צשטייד יד זַא ,ןקריוו וצ ןעגנולעג זיא ןרעלסעד ןוא ןסנעג זַא ,ןרָאװעג ןזיוועג

 5,000 יד ןופ עיצַאוקַאװע יד ןעבעגרעביא ןוא ,ָאטעג ןופ סױרַא ןלָאז תוחוכ
 םעד טעװעטַארעג טָאה סָאד; ןוא .טנעה ערעייז ןיא עינָאטסע ןייק ןדיי
 הפיסַא רעסיורג ַא ןגעו טלייצרעד ךיוא ןבָאה ?תועידידַָאטעג; יד ,"בצמ

 רעשטייד רעד וצ טײקמַאזכרָאעג ךרודק זַא ,ןזיװעגנָא ןוא טַארנדוי ןופ ףיוה ןיא
 רערעדנַא רעדעי; .?ָאטעג עצנַאג סָאד ןעװעטַאר וצ ךעלגעמ ןייז טעוװ ,טכַאמ

 טליײצרעד ךיוא זיא'ס ."עיצַאדיװקיל וצ ָאטעג סָאד ןעגנערב טעװ געוו
 וצ ןעמוקעג ,ןרעױדַאב רעזנוא וצ, זיא רעצעלּפ עכעלטע ןיא זַא ,ןרָאװעג
 "עג טרעטשעצ רעזייה יירד ןענייז םעד ןופ טַאטלוזער סלַא ןוא ןכורבסיוא

 רעטנוא ןבילבעג ןענייז ,ןשטנעמ עקידלושמוא לָאצ עקיטנָאק ַא ןוא ןרָאװ
 ."תוברוח יד

 ןבעגעגכָאנ ןבָאה ןשטייד יד זַא -- ,גנוניימ עטייווצ ַא רעבָא ןעוועג
 יו ,דנַאטשפיױא ןסיורג ַא וצ ןעמוק טעוו'ס זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לייוו
 ןַאד טָאה ,רעכַאמרעמאק, ןרידַאגירב-סטעברַא יד ןופ רענייא ,עשרַאװ ןיא
 יד ביוא רעבָא; ,דנַאטשרעדיװ ןגעק זיא רע זַא ,רעפמעק יד וצ טגָאזעג
 ןלעוו ,ראנאפ ןייק טינ ןוא דנַאלטסע ןייק ןרָאװעג טקישעג ןענייז סָאװ ןדיי
 ןיא דנַאטשפיוא ןַא ,"טסנידרַאפ רעיא ןייז סע טעװ --- ,ןבעל םייב ןביילב
 טָאטש ןיא ןטירטסױרַא עטנּפָאװַאב עכעלנע וצ טריפעג ,רעכיז ,טלָאװ ָאטעג
 ןעוועג זיא ןשטייד יד ןגעק גנומיטש יד ללכב ןוא גנונַאּפש יד ואוו ,אפוג
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 םעד תעב ,עשרַאװ ןיא רעירפ רָאי בלַאה ַא טימ יװ ,רעכעלטנייפ ליפ

 ,דנַאטשפיוארָאטעג

 ,עיצַאוטיס רעיינ ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד

 ,טיוט רערעכיז ףיוא טינ ןעגנַאגעג זיא ןדיי יד ןופ טרָאּפסנַארט רעד תֹויה

 ןײלַא ךיז ןבָאה ןדיי יד ןיהואוו ,עינאטסע ןיא טעברַא ךָאנ רָאנ ,ראנַאפ יו

 ןשיסור םוצ רעטנעָאנ זיא ןטרָאד סָאװ ,טקַאפ ןכרוד ייס ,ןרָאפ וצ טקיטומעג

 ןופ ווירב עטוג יד ךרוד ייס ,ןעװעטַאר ךיז ןענעק טעוו'מ ןיהואוו ,טנָארפ

 ןוא ןייטשוצ ןלעװ ןסָאמ יד זַא גנונפָאה ןייק ָאטינ זיא ןַאד --- עטריאוקַאוװע
 ךָאד זיא עטצעל סָאה .דנַאטשפיוא-ןסָאמ ַא ןיא ףמַאק םעד ןעלדנַאװרַאפ

 ,א,פ.פ ןופ ליצ רעטשרע רעד ךיוא ןעוועג

 דלַאװ ןיא סױרַא טייג עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 עצנַאג יד ןריפסיורַא ,ןסָאלשַאב רעבירעד ןַאד טָאה גנוריפנָא יד

 רעקידמעצולּפ רעד וצ ןעגנערב רעבָא טעװ סָאד ביוא .דלַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 -סױרַא סָאד ףרַאד ,תֹוחוכ עשטייד עטנּפָאװַאב ךרוד ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל
 ןיא אנוש ןגעק ףמַאק ַא ןענעפע ףרַאד ןעמ ןוא ןרעו טלעטשעגּפָא ןייג

 סעסנעג ןופ) עיצַאזינַאגרָא יד ןפיירגנָא ןוואורּפ ןלעװ ןשטייד יד ביוא ,ָאטעג

 יַאֹּפ עריא ןגעוו ןסייוו ןשטייד יד זַא ,טסואווַאב ןעוועג זיא עיצַאמרָאפניא
 ."ףוס ןזיב ןפמעק רימ ןלעװ, ,(סעיציז

 -רַאפ וצ ידכ ,ןּפורג ןיא טלייטעצ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 ןופ ףליה רעד טימ .ןטינשּפָאטיצ עצרוק ןיא ָאטעג םעד ןזָאל

 וצ ןעגנולעג זיא ,ןירעירא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,רענפמעק עקטיוו

 ערעווש רעייז יד .טָאטש רעד ןבעל טרָא-סגנַאגסױרַא ןקירעהעג ַא ןעניפעג

 לַאפנייא ןטימ ןרָאװעג טזיילעג זיא רעוװעג סָאד ןריפסיורַא ןופ םעלבָארּפ

 ,סע ןבָארגַאב ןוא םיתמ טימ תונורא ןיא ָאטעג ןופ סע ןריטרָאּפסקע וצ
 ןגעלפ ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יז ,תמ ןטימ ךיילגוצ ןימלע תיב ןפיוא ןעמַאזוצ

 .טײהרעטנּפָאװַאב תורבקה-תיב םעד ןזָאלרַאפ ןוא רעטעּפש ןעמענסױרַא סע

 יד סַאג ןושארטס ףיוא עדַאקירַאב יד ןזָאלרַאפ טָאה "ריעצה רמושה,

 רעקצינדור רעד ןיא עזַאב-דענַאזיטרַאּפ עשיווטיל וצ קעװַא זיא יז ,עטצעל

 ליפ ךיוא ןרירטנעצנָאק טנעקעג טָאה'מ ואוו ,ענליוו ןופ .מלק 40 ,עשטשוּפ

 ןכַאמ טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,רעוועג ןָא רעפמעק-ןדיי עטריזינַאגרָא טינ

 .שטאראנ ןייק ןגעוו ןגנַאל םעד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טרעטישרעד ָאטעג סטָאד זיא רעבמעטּפעס ןט14 םעד

 רעטנוא יָאּפַאטשעג; רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא סנעג זַא ,העידי

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןגעוו טסואוועג טָאה רע זַא ,גנוקידלושַאב רעד
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 סָאװ רעלסעד ףליהעג ןייז .דנַאטשפיױא ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא ןוא
 ןפָאלטנַא זיא ,טנעגַא ןַא סרעייז ןעוועג זיא ןוא ןשטייד יד ןפלָאהעג ןפָא טָאה

 סלַא ץַאלּפ ןייז .טיוטעג ןוא טקעדנַא םיא ןבָאה ןשטייד יד ואוו ,טָאטש ןיא
 .יקסנאקאינעב ןעמונעגרעביא טָאה רעריפ-ייצילָאּפ

 ָאטעג סָאד זַא ,טרעלקרעד ןשטייד יד ןבָאה רעבמעטּפעס ןטס23 םעד

 ןרעוו טריטרָאּפעד ןלעװ ןדיי ענעבילברַאפ יד עלַא ןוא ,טרידיווקיל טרעוו
 ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעפמעק יד .עינָאטסע ןייק ןוא עטיל ןיא לוואש ןייק

 -רעטנוא יד ךרוד געוו ַא ןענופעג ןבָאה ,6 אנושארטס ףיוא ןענופעג

 ןיא ָאטעג ןֹופ סױרַא ,ןטייקירעװש עסיורג טימ ןענייז ןוא ,ןלַאנַאק עשידרע

 ,ןוז סגרעבנעטיוו ןוא גיב .א ,ןַאלּפַאק .י ,קינייאוב .א ,רעפמעק 4 ,טָאטש
 ענעפָארטעגנָא יד ףיוא רעייפ ַא טנפעעג ןוא טרָא ןטכעלש ַא ןיא סױרַא ןענייז
 ,ןרָאװעג ןעגנָאהעג ןוא טּפַאכעג ןענייז יז רעבָא ןלַאפעג זיא רעציּפָא ןַא .ןשטייד

 ,רענפמעק עקטיוו :רעריּפשסיױא עּפורג ַא ןעגנַאגעג זיא רעפמעק יד רַאפ
 ,יקסנימזק קעמאר רעטָאט ַא ךרוד טריפעגנָא ,ץלאס םייח, יקסנילּפַאק ,ש

 קָארָאס ףראד ןיא .עקנאשטערעמ ךייט םעד ןייגרעבירַא טפרַאדעג טָאה'מ
 "נָא טָאה'מ .יורפ ןייז טימ לקניפרַאג ר"ד ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רַאטַאט

 -רעד ןעמ טָאה ףוס לכ ףוס ,ןּפמוז עכעלרעפעג ךיוא לָאמַא ,עפיט ןפָארטעג
 יד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו-ייסָאש םענעקורט ,ןטרַאה םוצ טגנַאל
 טנגעגַאב לייט עטרעטַאמעגסױא ,עדימ יד זיא ןטרָאד .סעזַאב-רענַאזיטרַאּפ

 טימ סױרַא זיא סָאװ ,ןרעּפלאג קעוועט .א.פ.פ ןופ רבח ַא ךרוד ןרָאװעג

 .עדַאגירב עשיווטיל יד ןעוועג זיא'ס .ענליוו ןופ קירוצ םישדח עטלייצעג
 "עג זיא סָאװ ,טסינומָאק ַא ,סירבאג טימ שארב ,קינדור לטעטש ןבעל
 עשיסור ןופ עפורג ַא ןוא ,ענליו ןיא דרערענטוא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוו

 -רָאפ עדייב ,ָאקעלַא ןַאטיּפַאק ןטימ שארב .,סעקינטנַאסעד רענַאזיטרַאּפ
 ,קינעקלַא ןופ ןקז רערַאדנעגעל ַא ,"איטאב; ןפלָאהעג קרַאטש טָאה סעיצַאמ
 -ַאב ןבָאה ןשטייד יד ּפָאק סנעמעוו רַאפ ,יקסוואליורג ןעמָאנ ןתמא ןטימ
 ,קרַאמ 10,000 טמיטש

 סָאװ ,ןּפורג 3 ןפָארטעגנָא ןטרָאד ןיוש ןבָאה .א.פ.פ ןופ ןדיי 70780 יד
 ,עזַאב ענעגייא ַא ןפַאשעג ןוא ןעמיובנייש ןופ טיוט ןכָאנ ,ענליוו ןזָאלרַאפ ןבָאה



 םיובנייש (איליא) לאיחי

 ןייז טימ קעװַא ,דניק סלַא ,םיובנייש זיא ,1914 ןיא סעדָא ןיא ןריובעג

 ןוא ,עלוש-"תוברתק ַא ןיא ןירַא רע זיא רָאי 12 וצ ,לעװָאק ןייק החּפשמ
 ,(.ס.צ ןויצ ילעוּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי) טייהיירפ, רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז
 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז) (ןילָאװ) ווָאסעלק ץוביק ןיא רע טפולטנַא רָאי 16 ֹוצ
 ןעוועג טינ רעבָא זיא רע .(טרילימיסַא-סרעטעפ יד ןוא ,םזינויצ ןופ רענגעק ַא

 ןעײרעקַאה ןייטש עקיטרָאד יד ןיא טעברַא רערעװש רעד וצ טסַאּפעגוצ
 םעד ןעמוקַאב רע טָאה ,טסניד-רעטילימ ןשיליוּפ ןיא רעטעּפש קידנעניד

 ,גנַאר-ריציפָא
 ןופ םיפינס םיובנייש טריזינַאגרָא ,לעװָאק ןייק םייהַא קידנעמוקקירוצ

 ץוביק ןיא רבח ןעוועג רע זיא 1929"1928 ןיא ,ןילָאװ רעביא "טייהיירפ,

 ןלױּפ ןיא ץוביק רעלעירטסודניא רעטסערג -- ,שזדָאל ןיא" ווָאכאראב;

 -רעבירַא םיובנייש טָאה ,ןלױּפ ןייק סיצַאנ יד ןופ ןעגנירדניירַא ןכָאנ

 ףיא ,"הירחש; ץוביק ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ענליוו ןייק םיצולח טריפעג

 -גייש טביילב ,1940 ןיא ענליוו ןזָאלרַאפ ץוביק ןופ בור'ס ןעוו ,שטאבוס

 .ד ןוא טסורכ .ע טימ ןעמַאזוצ .זכרמ ןופ סולשַאב ןטיול ,רעביא םיוב

 ןלײטּפָא רע טריזינַאגרָא ,עשרַאװ ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,יקזדארביזָאק

 ."טייהיירפ, ןופ

 ןיא ןבירטעג ןדיי יד טָאה'מ ןעוו ,1941 רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 ןיא .דלַאװ ןיא ןיג צ ןפורעג םיובניש טָאה .,ָאטעג רענליוו

 ,רעקינכעטָארטקעלע סלַא ןשטייד יד ייב טעברַאעג םיובנייש טָאה ָאטעג

 ןוויסערגָארּפ ןשילױּפ ןטימ ןעגנודניברַאפ ןּפינקוצנָא ןזיװַאב טָאה ןוא

 ,ָאטעג ןיא ןליוק ןוא ןרעװלָאװער ליפ ןעגנערבניירא ןוא דרע-רעטנוא

 סָאד ןלַאפַאב ןענייז ןשטייד יד ןעװ 1943 רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 -סיוא ןסייהעג ןוא ןפורג יד ןפורעגפיונעצ דלַאב םיובנייש טָאה ,ָאטעג

 ןוא ףמַאק וצ ןסירעג ךיז טָאה רע .ןשינטלעהַאב ןופ רעוועג סָאד ןבָארג

 "רַאפ רעט2 רעד ,12 סַאג אנושארטס ףױא טקנוּפ םעד ןעמונעגרעביא

 ;שטיוואקסיז טימ שארב ,7 אנושארטס ףיוא ןעוועג זיא טקנוּפ-סגנוקידייט

 ,עּפורג-ספמַאק סמיובנייש ןופ ךעלסילשסיוא ,8 אנושארטס ףיוא רעט2 רעד

 ,דינמ .ַא טימ שארב

218 



 םנעג בקעי

 ןופ טמַאטשעג טָאה ,ָאטעג רענליוו ןופ רָאטַאטקיד רעד ,סנעג בקעי

 ןופ רעציפָא סלַא ,טנכייצעגסיוא ,ותעשב ךיז טָאה רע ואוו ,עטיל רענווָאק
 -ַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד וצ טרעהעג טָאה סנעג .ײמֹרַא רעשיווטיל רעד

 טמיטשַאב רע זיא ,רעניווטיל טימ ןעגנודניברַאפ ענייז קנַאד ַא .גנוגעוו

 ןט12 םעד .ענליוו ןיא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנַאדנעמָאק סלַא ןרָאװעג

 ?רעײטשרָאפ-ָאטעג; לוטיט םעד ךיוא ןעמוקַאב סנעג טָאה ,1942 ילוי
 יד ןופ רעייטשרָאפ רעלעיציפָא סלַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא רעטעּפש

 ַא ןרָאװעג ןַאד זיא ָאטעג רענליוו .תויה ,דנַאלסורסיײװ ןוא עטיל ןיא סָאטעג

 ןיא ךיוא טכַאמ יד ןעמוקַאב ײצילָאּפ ןייז ןוא סנעג טָאה ,ָאטעג עלַארטנעצ
 טַארייהרַאפ ןעוועג זיא סנעג ,ןרעגַאלסטעברַא ןוא סָאטעג עקימורַא יד

 ןשיֹרַא ןיא ןבילבעג רעטכָאט רעייז טימ זיא סָאװ ,יורפ רעשיווטיל ַא וצ

 ,ןעגנודניברַאפ עשיווטיל ענייז קנַאד ַא ,טנעקעג טָאה רע ןוא ענליוו ןופ לייט

 ןוא ָאטעג ןיא ןייז טלָאװעג רעבָא טָאה רע ,החּפשמ ןייז טימ ןטרָאד ןביילב
 ,ןשטייד יד ןבעגכָאנ ןופ קיטילָאּפ ןייז טימ זַא ,טפָאהעג ךיוא ,םינּפ ַא ,טָאה
 ןעוװעטַאר וצ ןעגנילעג םיא טעוװ ןלעפַאב ערעייז עלַא שיפַאלקש ןריפסיוא ןוא

 רָאטַאטקיד-ָאטעג רענליוו רעד זיא טכיזניה רעד ןיא ,ןדיי לייט ַא שטָאכ
 וצ ןוא "ָאטעג רעשזדָאל ןופ רעזייק? ,יקסווָאקמור ,י ,מ וצ ךעלנע ןעוועג
 יז ןופ רענייא ןייק .עיבמעלגאז ןיא סָאטעג יד ןופ רָאטַאטקיד ,ןירעמ .מ
 יד ןופ לרוג םעד טלייטעג ןבָאה עלַא ןוא *טרַאנעגּפָאא טינ ןשטייד יד טָאה
 ,ןדיי ענעמוקעגמוא

 ָאטעג רענליוו ןיא ןענַאטשטנַא זיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ יד ןעוו
 ןליפַא טָאה ןוא .קיטילָאּפ עכעלדירפ ַא ריא יבגל ןריפ טוװאורּפעג סנעג טָאה
 -- ,ןאיצנעוװס ןופ רענַאזיטרַאּפ רעד .רעקיטַאּפמיס ריא סלַא ,טרידאראּפ
 ןענייז רענַאיצנעװס ערעדנַא טימ רע ןעוו זַא (=,טלייצרעד ןאטוש השמ

 ,טימַאב ךיז ןוא וואקרַאמ לַארענעג ןופ תוחילש ןיא ,ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא
 "עגַאב ַא תעב סנעג טָאה ,דלַאװ ןיא סױרַא ןלָאז רעפמעק רענליוו יד זַא

 ןריפסױרַא לָאז יז זַא ,ןעוועג םיכסמ .א.פ.פ ןופ רעייטשרָאפ טימ שינעג
 רוטּפ טלָאװעג טָאה סנעג .דלַאוו ןיא ענליוו ןופ םירבח עריא זיײװנּפורג
 ,א,ם.פ ןֹופ ךעלדירפ םורַא ױזַא ןרעוו

 "עג רעטעּפש ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ןעוו זַא ,טלייצרעד קאשטראק .ר
 ךיז רע טָאה ,(ןאמיז) ןסיגרוי טימ עשטשופ רעקצנידור רעד ןיא ןפָארט
 ןעו ,רעצ טַאהעג טָאה ןוא ןסנעג ןופ לרוג ןטימ טריסערעטניארַאפ רעייז
 -ץעג סיגרוי טָאה ,עגַארפנָא סרענווָאק ףיוא ,טיוט ןייז ןגעוו ןעגנַאגרעד זיא רע
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 ןסיורג ַא ןגעו טסואוועג טָאה ,ריציפָא רעשיווטיל סלַא ,סנעג זַא ,טרעפטנע
 סנעג טימ זַא ,טפָאהעג טָאה סיגרוי ןוא ,רעוועג ןופ דַאלקס םענעטלַאהַאב

 -יטרַאּפ יד ןופ ץונַאב םוצ רעוועג סָאד ןריפסיורַא ןייז ךעלגעמ טעװ ףליה

 .רענַאז
 ןופ בַאטש ןשיװצ סעומש ַא ןגעוו טנָאמרעד ןַאד ךיז טָאה רענוװָאק

 "רעטנוא עכעלרעפעג יד ןלעטשוצּפָא טרעדָאפעג טָאה סָאװ ןסנעג טימ .א.פפ

 ןעמוק טעװ סע ןעוו זַא ,זַא ,טרעלקרעד קיטייצכיילג טָאה ןוא ,טעברַא-דרע

 טָאה רע לייוו ,דנַאטשפױא ןופ שארב ךיז ןלעטש ןיילַא רע טעװ ,העש יד
 ירעװעג עקיטיונ סָאד ןעניפעג ךיוא טעוװו ןוא גנורַאפרעד עשירעטילימ ַא

 םתס ֹוצ יװ ,רעטרעװ סעסנעג וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה בָאטש ןופ םירבח יד

 טימרעד ליוו סנעג זַא ,ןטלַאהעג ןוא ןקריװַאב ייז ףרַאד סָאװ ,ײרעמירַאב

 ןרענוואק זיא ,רעטרעוו סעסיגרוי ךָאנ ,עטכישעג רעד רַאפ ןקיטכערַאב ךיז

 זַא ןוא ,דייר סעסנעג ןיא תמא ןַא ןעוועג עקַאט זיא סע זַא ,רָאלק ןרָאװעג

 רשפא םעד ךרוד ןבעג ןוא ָאטעג ןיא ןדיי ןסַאמ ןענפָאװַאב טנעקעג טָאה רע

 ןשטייד יד טביולגעג רעבָא טָאה סנעג .ןשינעעשעג יד גנוטכיר ןרעדנַא ןַא

 ןיוש זיא --- ןביולג טרעהעגפיוא טָאה רע ןעוו ןוא עגר רעטצעל רעד זיב
 ןופ גנונפָאה יד סיוא טעז ענדָאמ רעקינייו טינ רעבָא; .טעּפש וצ ןעוועג

 רעד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טָאװ סָאװ ,רידנַאמָאק ןשיטעװָאס םעד ןסיגרוי

 (*,ריציפָא ןשיווטיל םענעזעוועג ַא ןופ תונמאנ



 רעדלעוו רעשטָאראנ יד ןיא "המקנ, גנולײטּפָא עשידיי יר
 ןשינעעשעג יד ךָאנ זיא ,ענליוו ןזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,עּפורג סנַאמזַאלג ןופ

 רענייא טלייצרעד -- ,12 רָאנ ןַאמ 25 ןופ ןבילבעגרעביא קירב רעד ייב
 2 ןלַאפעג ןענייז ,קירב רעד ייב טכַאלש רעד ןיא (?.ראזאל .ח ייז ןופ
 ןענייז ןדיי 2 .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז עקינייא ןטנַאיצילָאּפ עשיווטיל
 ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןוא טּפַאכעג ןענייז עקירעביא יד ,ןלַאפעג
 ןייק ןייגקירוצ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,2 ךָאנ ךיוא ןעמוקעגנָא ןענייז סע .ענליוו
 .ענליוו

 יד ןעזעגוצ ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי עשיסורסייו 2 ןופ ףליה רעד טימ
 רעוועג סָאד קידנטלַאה ,ךייט יד ןײגרעבירַא ןזיוװַאב 10 יד ןבָאה ,טכַאלש
 רעשטאראנ יד ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ןעגנורעדנַאװ ליפ ךָאנ ,ּפָאק ןרעביא
 ,עדַאגירב סווָאקראמ ןופ חילש רעד ןעוועג זיא רעזייווגעוו רעד .רעדלעוו
 ,ןַאמטרעג עקייש רענַאזיטרַאּפ רענַאיצנעװס רעד

 טיבעג-רענַאזטרַאּפ םעד ןשיװצ ןטרָאד ץינערג רעכעלריטַאנ רעד
 ץטשרע יד ואוו ,עיליוו ךייט יד ןעוועג זיא ,ןשטייד יד ןופ טיבעג םעד ןוא
 ןענעק טינ לָאז שטייד רעד ידכ ,ןקירב יד ןענערברַאפ וצ ןזיװַאב ןבָאה
 ,רעדלעוו יד ןיא ןעגנירדניירַא

 רעדלעוו ערַאבגנַאגכרוד-טינ טּפָא טימ טקעדַאב ,טיבעג רעשטאראנ רעד
 -טעטש עקימורַא ליפ ןופ ןדיי רַאפ טלקמ םוקמ סלַא ,טנידעג 1941 טייז ,טָאה
 ,ווָאניגלאד ,קינליבָאק ,ריווס ,ךעלטעטש יד ןופ ןדיי ןּפָאלעג ןענייז ןיהַא .ךעל
 ,ןאיזָאק ,ָאװעיאפארָאװ ,ואטסָאּפ :ןופ ןוא קסנימ-ענליו עיניל רעד ןופ
 -לעוו יד ןיא .ענליװ-קצָאלָאּפ עיניל רעד ןופ ,דנַא .א זדיוװ ,קָאבולג ,יראימ
 -ַאילעזע ענעפורעג ױזַא יד ןופ סעּפורג עדליוו בור'ס טעװעדורָא ןבָאה רעד
 ןוא רעוועג ןָא ןעמוקעג ןענייז ,.דנַא .א לָאשדאימ ,ןָאגרָאמס ןופ ןדיי ."סעצווָאנ
 דסח ןפיוא טלעטשעגסיוא ,ןרעגַאל-ןעילימַאפ ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעּפורג "ףדליוװע יד ןופ ןוא םירעיוּפ עקימורַא יד ןופ
 ,דלַאװ ןיא

 יד ןענַאטשטנַא זיא טיבעג ןיא ןעוו ןרעדנע ןעמונעג ךיז טָאה עגַאל יד
 ןופ סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא .עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ עשיסורסייוו עטשרע
 ,ווָאקראמ שטיװעירַאגירג רָאדַאיפ קינװָאקלוּפ ןטימ שארב ,עּפורג רעניילק ַא
 ןרעטנוא ןענופעג ךיז ווָאקרַאמ טָאה ,ןאיצנעיווס ןופ רערעל רענעזעוועג ַא
 טָאה רע ,קינטַאיסעד לטע ןיטסינומָאק רעד ,יורפ רעשידיי ןייז ןופ סולפנייא
 טקישעג ןטרָאד ןופ זיא ןוא עװקסָאמ ןיא לוש-רענַאזיטרַאּפ ַא טכַאמעגכרוד
 רעד ,דנַאלסורסייװ ןיא גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג
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 רע טָאה זייווכעלסיב .ןאיצנעווס םורַא טיבעג-סטרובעג ןייז ןיא ,רקיע
 טיובעגסיוא ןוא ןּפורג "עדליווא יד ןופ לייט ַא ךיוא ןיהַא ןעמונעגניײרַא
 ןרעגַאל-ןעילימַאפ יד ןופ ןדיי עגנוי ךיוא .טפַארק-רענַאזיטרַאּפ עדילָאס ַא

 ןליּפַא ןעמונעגניירַא ייז טָאה ןעמ .עדַאגירב סווָאקראמ ןיא ןעמוקנָא ןגעלפ
 סווָאקראמ ןיא טנעצָארּפ ןקיטנָאק ַא ןפַאשעג ןבָאה ןדיי יד ןוא ,רעוועג ןָא
 ףמַאק וצ עקיאעפמוא יד טגעלפ'מ ןעוו ,ןלַאפ ךיוא ןעוועג ."ןדַאירטַָא;

 (55,דנַאלסור ןיא ףיט ,עיניל-טנָארפ םעד רעביא ןריפרעבירַא

 ריאמ ענליוו ןופ ןעמוקעגנָא עדַאגירב סווָאקרַאמ וצ זיא 1943 יַאמ גנַאפנָא

 ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה ייז ,םירבח ריפ טימ קינליבָאק לטעטש ןופ שדח
 תוכוס ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,עקייליוו ןוא ץענירוק ןופ ןדיי טימ דלַאװ
 ענעזעוועג ,רענַאזיטרַאּפ עפורג ַא .רעגנוה רַאפ ןברָאטשעג ןענייז ןוא

 ןלַאפַאב ןענייז ,וָאסאקרעשט רָאיאמ ךרוד טריפעגנָא ,ענעגנַאפעג-סגירק

 יד .טיוט טימ טָארדעג ןוא רעדיילק ןוא רעוועג סָאד ןעמונעגּפָא ,ןדיי יד

 .ןװָאקרַאמ ךרוד ןרָאװעג טזיילעגפיוא רעטעּפש ןענייז סעצוווסָאקרעשט

 ןטרָאד ייז ןבָאה ינאסור ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רעוועג ןָא ןדיי יד ןעוו

 ,קאשטראק .ר טלייצרעד--בצמ ןכעלקערש ןיא קינליבָאק ןופ עּפורג ַא ןענופעג

 ַא ןיא ןענופעג ללכב ךיז ןבָאה טיבעג ועשטאראנ ןיא ןדיי בור רעד

 ןוא ןטלעצעג ןיא טבעלעג ןבָאה ןוא ,ןרעגַאל ןעילימַאפ ןיא עגַאל רערעווש

 ?סעקנַאילמעיז, ןיא
 שטאראנ ןייק סױרַא דנַאטשפיוא ןכָאנ ןענייז ענליוו ןיא .א.פ.פ רעד ןופ

 .רעריפ ןַאמ 150 ןעמַאזוצ ,ןּפורג 5

 ןופ עּפורג ַא סױרַא שטאראנ ןייק זיא ,עּפורג סנַאמזַאלג ךָאנ ךָאװ ַא

 ןענייז עלַא טעמכ .סאב לבייל טימ שארב ,עּפורג-םיובנייש רעד ןופ םירבח 5

 ןענייז רעבמעטּפעס ןט1 ןזיב. דלַאװ ןיא ןפמַאק יד ןיא ןעמוקעגמוא רעבָא

 "רענדָארגא יד ךיוא יװ ,עּפורג-ספמַאק סמיובנייש ןופ ןּפורג 2 ךָאנ סױרַא

 (=?.עפורג

 ןעמוקעגנָא זיא ,רעבליז םולש טימ שאדב ."אביקע, עפורג רעד ןופ

 ,ןטנַאיצילָאּפ 2 טעגרהרעד טָאה סָאװ ,רעסיז .װ ,רעטײלגַאב רעד זיולב

 .ןלַאפעג ןענייז עקירעביא יד

 יד ןעמונעגפיוא טָאה ,וואקראמ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק רעד

 ,דובכ טימ ןדיי

 ןרעו טלעטשענגפיוא לָאז סע זַא ,םיא ייב טלעוּפעגסיױא טָאה ןַאמזַאלג

 ךידנַאמָאק ןטימ ןפָארטעג ךיוא ךיז טָאה רע ."המקנ דַאירטָא רעשידיי רעד

 טָאה רע ןעמעוו ,(ןאמיז) סיגױוי ןדיי םעד ,רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל יד ןופ

 .ןדיי יד ןפלעה וצ טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,גירק ןרַאפ ךָאנ עטיל ןופ טנעקעג
 ,רידנַאמָאק סלַא ןעמוקַאב טָאה ,ןַאמ 70 ןופ לָאצ רעד ןיא ,דַאירטָא רעד

 עװקסָאמ ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עטיל ןופ סאניטוב טסינומָאק ןשידיי םעד
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 ןעוועג זיא םענייא ןופ שארב ,ןענָאילַאטַאב ייווצ ןיא ןרָאװעג טלייטעצ זיא ןוא
 ןופ רעריפ ןרָאװעג זיא ןַאמזַאלג ןוא ,ןאזלעטיג -- ןטייווצ ןופ ראזאל
 ."המקנפ בַאטש

 סווָאקראמ ןופ ףירגנָא םעניא טקילײטַאב ךיז טָאה דַאירטָא רעד

 -געוו רעד ןעוועג זיא לדאימ ןופ רוחב ַא ,לדאימ לטעטש ןפיוא רענַאזיטרַאּפ
 ןייז ןדנוצעגרעטנוא ןוא לטעטש ןיא ןיירַא רעטשרע רעד זיא ןוא רעזייוו
 -ּפָא יד .עיצנַאטס-ײצילָאּפ עשטייד יד ןעוועג זיא סע ואוו ,זיוה סנרעטלע
 םייב לַאטנעמורטסניא ןעוועג זיא ןענַאמזַאלג ךרוד טריפעגנָא ,גנולייט

 יד ןלייטעצ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא ןאזינראג ןשטייד םעד ןרידיווקיל
 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה "דַאירטָאש רעד .ןעייפארט עטרעבארעד
 סָאד ןדנוצעגרעטנוא ןוא ,קינליבָאק ףיוא ףירגנָא ןשינַאזיטרַאּפ םענײמעגלַא

 טָאה ןעמ .ןשטייד ענעפָאלטנַא יד ךרוד ןרָאװעג ןזָאלרַאפ זיא סָאװ ,לטעטש

 םירסומ-םירעוּפ ןגעק סעיצידעּפסקעקע-ףָארטש ןיא לײטנָא ןעמונעג ךיוא
 ןקיליטרַאפ וצ ןשטייד יד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ ןגעק סרעדנוזַאב ןוא
 .ךעלטעטש עשידיי יד

 לָאצ א ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענייז דַאירטָא ןופ עזַאב רעד ןיא

 ןופ ןאדראג ,רד יורפ ךרוד טריפעגנָא ,לָאטיּפש ַא ,דָאב ַא ,"סעקנַאילמעז;
 "עג ןַאד טָאה "דַאירטָאא רעד .רעטניוװ רַאפ רעלכייּפש-זייּפש ַא ןוא ענליוו

 עקיאעפמוא ןוא םורָא ןופ תוחּפשמ עליפ ךיוא רעטנורעד ,ןַאמ 220 טלייצ

 ,רעפרַאװנליוק יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא גנונפָאװַאב רקיע רעד .ףמַאק םוצ

 טלייטעצ ןעוועג ןענייז רעפמעק יד ,קיניײװ ןעוועג ללכב רעבָא זיא רעוועג
 .ןַאמ 20 וצ ןּפורג ןיא

 ,?ןקַאילָאּפ עסייווק ןזיװַאב טנגעגמוא ןיא ךיז ןבָאה 1942 טסברעה ןיא
 ידכ ,דנַאטשליטש-ןפָאװ ַא ייז טימ ןסילש טליַאעג ךיז טָאה ווָאקרַאמ
 ןטלַאהעגנָא טינ רעבָא טָאה םולש רעד .ןשטייד יד ןגעק ןפמעק וצ ןעמַאזוצ

 יד ,"המקנע ןופ ליײטנָא ןטימ ,סױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס .גנַאל

 םעד ןופ טָאה "המקנ, יד רעבָא ,רעוועג ליפ טרעבָארעד טָאה עדַאגירב
 קירוצ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא לייוורעד זיא סאניטוב .ןעמוקַאב טשינרָאג
 רעשיטעווָאס רעד ןעמונרַאפ טָאה טרָא ןייז .עדַאגירב רעשיווטיל רעד ןיא
 ,ןטייקיאעפ עשירָאטזינַאגרָא ןָא רעבָא ןַאמ רעשיגרענע ןַא ,יקסראיאב דיי

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ םזיטימעסיטנַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע
 ןבעגעג טינ ןוא ןרעװלָאװער ערעיז ןדיי יד ייב טרַאנעגסױא ןבָאה
 םענייא ייב -- ,טבױרַאב ןרעו םתס ןגעלפ ןדיי ,ןסקיב טגָאזעגוצ יד ייז
 ןטירד ַא ייב ,רעװלָאװער ַא --- ןטייווצ ַא ייב ,לוויטש יד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה
 טינ טָאה גנוריפנָא-רענַאזיטרַאּפ רעד רַאפ ךיז ןגָאלק סָאד ,רעגייז ַא --
 ,הלועּפ ןייק טַאהעג

 ןוװָאקרַאמ וצ טכַארבעגּפָארַא ןדיי עלַא ןעמ טָאה רעבמעטּפעס ןטס23 םעד
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 -טרעוו ןוא טלעג ךיוא יוװ ,רעוועג רעייז ןבענּפָא ןפרַאד ייז זַא ,ןדלָאמעג ןוא
 ךיוא ןעמונעגוצ טָאה'מ ,רעװעג עיינ ןפיוקנייא לָאז ןעמ ידכ ,ןכַאז עלופ
 יד ןעמ טָאה רעטעּפש .סעיזיווער טכַאמעג ,לוויטש ,םידגב עטוג ערעייז
 ,ןרַאסימָאק ןוא ןרידנַאמָאק יד ןופ ךעלדיימ יד ייב ןעזעג סרעגייז ןוא רעדיילק
 -עג רענַאזיטרַאּפ יד לייוו ,ןָאט טשינרָאג ןָאק רע זַא ,טהנעטעג טָאה סיגרוי
 ,עדנַאמָאק סווָאקרַאמ רעטנוא ךיז ןעניפ

 טיוט סנַאמזַאלג -- עװַאלבָא עשטייד ידי

 םעד ןזָאלרַאפ עלַא ןבָאה ,ןשטייד יד דצמ עװַאלבָא רעסיורג רעד בילוצ
 ענייז ןופ 10 רַאפ רעוועג שיטַאמָאטיוא ןענַאמזַאלג ןבעגעג טָאה סיגרוי ,ץַאלּפ
 יד וצ ,שטאראנ ןופ .מלק 120 ,ןאיזאק ןייק ןייג וצ טהצעעג ןוא ןשטנעמ

 ןזיװעגסױרַא .ןעמוק טעװ רע ךיוא ןיהואוו .סעזַאב-רענַאזיטרַאּפ עקיטרָאד
 ,עשטשוּפ רעקצינדור ןיא קעוַא ןענייז עּפורג ענייז ןוא סיגרוי זַא ,ךיז טָאה

 ,18 ןופ לָאצ רעד ןיא ,ןַאמזַאלג .י טימ שארב ,רעפמעק עּפורג יד
 ןעמונעגנָא סנגעוורעטנוא טָאה ,ןאיזָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא זיא סָאװ
 טשינ רעבָא ייז טָאה עדַאגירב עשיווטיל יד .הביבס רעד ןופ ןַאמ 17 ךָאנ
 -כרוד ידכב ,שטאראנ ןייק קירוצ קעװַא זיא ןַאמזַאלג ןוא ,ןעמעננָא טלָאװעג
 ,יקינדור ןופ רעדלעוו יד וצ ןיײלַא ךיז ןגָאלש

 עּפורג יד ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא .רעבָאטקָא ןט7 םעד סע זיא ןעעשעג

 עקירעיורט יד .ןעמוקעגמוא ןענייז עלַא ןוא רעיול ןשטייד ַא ףיוא ןסױטשעגנָא
 ןופ גרעבדלָאג עילוי ,ענעבילבעג-סנבעל עקיצנייא יד טכַארבעג טָאה סעיינ

 "מעק עשידיי יד ןשיווצ טכַאלש יד טָאה ,רעטרעוו עריא טיול ,ןאיצנעיווס
 שידלעה טפמעקעג ןבָאה ןדיי יד .העש 2 טרעיודעג ןשטייד יד ןוא רעפ

 "עג טכַארבעג ןענייז סָאװ ,ןשטייד יד ןופ טפַארק רעדנעגיוורעביא רעד ןגעק

 -םוי סע זיא ןעשעג .םירעוּפ ךרוד דלַאװ ןיא סינעטלעהַאב רעייז וצ ןרָאװ

 ,רבק-רעדורב ַא ןיא ענעלַאפעג יד ןבָארנַאב ןבָאה םירעיוּפ .ד"שת רוּפיכ
 ,יקסול םייח ,שטיוװָאקסיז אבויל ,ןַאמזַאלג :ןעוװעג ןענייז ענעלַאפעג יד ןשיווצ

 .סאילע .מ ןוא ןייטשנרעב םירמ ,רענווָאק לאכימ

 -רעביא ןענייז ,טייהנייא רעטנמָאװַאב רעשידיי רעד ןופ ןזעלפיוא ןכָאנ

 ןבָאה סָאװ ,ייז ןשיװצ ענערַאפרעד יד ,ץַאלּפ ןפיוא ןדיי 200 ייב ןבילבעג

 אפוג רענליוו יד ,ןּפמוז יד ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה טנגעגמוא יד טנעקעג

 ןעניפעג וצ ידכ ,ןּפורג עניילק ןיא ,ןייג ןזָאלעג ךיז ןוא זָאלטַאר ןעוועג ןענייז
 ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא
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 רעדלעוו רענַאיזָאק יד ןיא

 רעשטאראנ ןופ ךשמה רעכעלריטַאנ ַא ןענייז ןאיזאק ןופ רעדלעוו יד
 | ,רעדלעוו

 שארב ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא 1942 ינוי ןיא
 ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ייז וצ .רַאסימָאק סלַא ,וועראמאנָאפ ןוא ווָאסירק טימ
 טָאה וואסירק סָאװ ,ןדיי ןופ עּפורג ַא ךיוא רעטנורעד ,ןּפורג עדנרעדנַאװ
 יד .רעוועג ייז ייב ענעמונעגוצ סָאד ןבעגּפָא ריא לָאז ןעמ זַא ,טנדרָארַאפ
 ,."קאטראּפס; ןסייהעג טָאה עּפורג"ווָאסירק

 רעד ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,גנולײטּפָא-"ְךַאפ, רעד ןופ םירוחב יד
 ןריפרעבירַא טפרַאדעג ןבָאה ,דַאירטָא רעשידי רעד ןופ גנונּפָאװטנַא
 רעד ףיוא ןעמוקנָא ןלעװ ייז ןעװ זַא טפָאהעג ןבָאה ןוא לָאטיּפש םעד
 טכיירגרעד .ריא ןָא ןסילשנָא ןענָאק ייז ןלעוװ ,עדַאגירב רעד ןופ עזַאב רעיינ
 זיא עבַאגפיוא רעייז זַא ,טרעלקרעד ייז רָאטקָאד רעד טָאה ,טרָא םענעקורט ַא
 -רעביא ןענייז ?רעגערטע יד .ןענַאד ןופ ןײגקעװַא ןפרַאד ייז ןוא טליפרעד
 ןשיװצ טיײרּפשעצ ךיז ןוא טנגעג רעדמערפ ַא ןיא רעוועג ןָא ןבילבעג
 ,ןּפמוז

 -יקסלאמאסמאק רעד ךיוא ןעמוקעגנָא זיא רעדלעוו רענאיזאק יד ןיא
 עשידיי ןײרַא ןענייז'ס ןיהואוו טייהנייא-סשטיוװעלוַאש טימ שארב ,דַאירטָא
 ,טייהנייא יד ןזָאלרַאפ וצ ןדיי יד ןלױפַאב רעבָא טָאה שטיוועלואש .רעפמעק
 ןַא ןדיי יד ןבעגעג ןבָאה ,טרָא םעד טסואוועג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ
 ןיא זדלַאה ןזיב .סעטאלב יד ןיא לזניא ןַא ףיוא ךיז ןטלַאהַאב וצ ,הצע
 םעד טכיירגרעד גנוגנערטשנָא סיורג טימ ענעבילברַאפ יד ןבָאה ,עטָאלב
 ,ץַאלּפ-סגנוטער ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא סָאװ ,לזניא םעניילק

 וצ ןזיװַאב טינ טָאה ןוא ךָאװ ַא טרעיודעג טָאה עװַאלבָא עשטייד יד
 ןעגנואווצעג טָאה'מ סָאװ ,ןדיי יד ןשיװצ רעבָא .רענַאזיטרַאּפ יד ןרידיווקיל
 סרעדנוזַאב ,רערעמ ליפ ןעוועג תונברק ןענייז ,דלַאװ רעשטאראנ ןיא ןביילב וצ
 ןרעגַאל-החּפשמ, יד ןיא ןוא עטנּפָאװטנַא יד ןשיווצ

 ןופ עזַאב רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ןדיי ענעבילבעג-סנבעל יד
 טעװ ייז וצ גנואיצַאב יד זַא ,גנונפָאה רעד ןיא ,סעטאכ עריא ֹוצ ןוא "המקנ;
 ,דנַא .א ?ָאקנעמאכראפ; ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגקירוצ יד .רעסעב ןרעוו
 יױב ערעדנַא ןוא רעטסנעפ ,ןריט יד ןדיי יד ייב ןעמונעגוצ רעבָא ןבָאה
 ,תוינערוּפל ןכומ םוקמ ַא ןרָאװעג ללכב זיא ,ץַאלּפ רעד .ךיז רַאפ ןלַאירעטַאמ
 -נָא טלָאװעג טינ ןדיי יד טָאה'מ .תושיגנ ןָא גָאט ןייק רעבירַא טינ זיא'ס
 ןקַאה טימ זיולב ךיז ןעמענרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןוא ,רעפמעק סלַא ןעמענ
 ןקינייר ,סנוויוא ןוא סעטאכ ןעיוב ,רעדניר ןטכעש ,לּפָאטרַאק ןעלמַאז ,ץלָאה
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 ,טױרב ךעלקיטש ןוא ּפוז טימ זיולב טפָא םעד רַאפ קידנלָאצ ,,לגד .א
 ,קירעגנוה ללכב ןעמוקקירוצ ןדיי יד ןגעלפ ,ןלעפ טגעלפ סָאד זַא ןוא

 ןעגנורעדנע ךעלדנע טכַארבעג טָאה 1944 טסוגױא גנַאפנָא רעד

 גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ גנוריזינַאגרָאער יד .ןדיי רַאפ זיולב טינ

 טָאה ,עװקסָאמ ךרוד גנוריפנָא רעלַארטנעצ ַא רעטנוא יז ןלעטש סָאד ןוא
 -רָאפסױא עלעיצעּפס ַא .םָארטש ןשיטימעסיטנַא םעד טלעטשעגנּפָא ךיוא
 -יטרַאּפ יד .םעד ןיא ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה עװקסָאמ ןופ עיסימָאק-סגנוש

 טימ ןענַאלּפָארע ,רעפרעד ןיא טצעזַאב ללכב ןַאד ךיז ןבָאה ןּפורג-רענַאז
 עטמיטשַאב ןיא שידָאירעּפ ןעילפּפָא ןוא ןעמוקנָא ןגעלפ רעוועג ןוא םיחילש
 םהרבא רעטכיד םעד עװקסָאמ ןייק טכַארבעג טָאה ןַאלּפָארע ַאזַא ןייא ,ןטייצ

 רע ןעמעוו טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןופ גנודַאלנייא רעד טיול ,רעוועקצוס
 טימ דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא רעוועקצוס .ןברוח ןגעו טלייצרעד טָאה
 ַא ןיא טקיטפעשַאב ןעועג טייצ עסיוועג ַא זיא ןוא .א.פ.פ ןופ עפורג ַא

 ןיקסניגרעשטאק .ש ןוא םיא .עװַאלבָא רעד ךָאנ עּפורג רעכעלטפַאשטריװ
 עטכישעג יד ןביירש וצ ןוואקראמ ןופ בַאטש ןיא ןדַאלעגנייא ןַאד ןעמ טָאה
 .עדַאגירב ןייז ןופ

 ןדיי יד ןעוועג תיטבמ ךיוא טָאה עװקסָאמ ןופ "קורטילאפ, רעיינ ַא
 .ןעגנוליײטּפָא-ספמַאק יד ןיא עיצַאנימירקסיד ןָא ,ןרעוו ןעמונעגנָא ןלעװ ייז זַא
 ?לעיטיבערטסיאק ןוא "ןינילאקפ ןדַאירטָא יד ןיא ןגיטשעג זיא לָאצ רעייז

 -ַאּפ ןעוועג זיא "(רעטכינרַאפ) לעטיבערטסיא; "דַאירטָאק ןופ רעריפנָא רעד
 ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,רענישזניא ןַא ךַאפ ןטיול ,עװקסָאמ ןופ דיי ַא --- ,ינלָאד

 ,ןדיי ליפ ןעוועג ןענייז טייהנייא ןייז ןיא .דנַאלשטיײד ןיא טּפַאשנעגנַאפעג ןופ
 -עגסיוא טנַאה רעקרַאטש ַא טימ טָאה ,רידנַאמָאק רעשידיי ןייז ,ינלאדאפ

 -אטנאק .ש ,טאלב קחצי ,ץישּפיל יבצ .םזיטימעסיטנַא ןופ דאילש ןדעי ןטָאר

 ,ןשטייד ןגעק טעברַא רעטסיירד רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה שטיווָאר

 .טכַאלש ַא תעב ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא ינלאדאפ

 -ַאב ךיז טָאה עדַאגירב סווָאקראמ ןופ טייהנייא-וועיאפאשט רעד ןיא

 .לייטּפָא:ריּפשסיױא ןופ רעריפנָא ,קָאבולג ןופ טאלב קחצי טכַאמעג טמיר

 סָאװ ,150-200 ןופ ןסורסייו עטנּפָאװַאב עּפורג ַא טכַארבעג טָאה טַאלב
 זיא רע --- ,אוועיאפָאראוו-וואטסאפ עיניל רעד ףיוא ןשטייד יד טריקַאטַא טָאה
 .?דנַאברַאפ ןטַאר ןופ דלעה? ןעדרָא םעד ןעמוקַאב טיוט ןכָאנ טָאה ןוא ןלַאפעג

 ןקילײטַאב וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא ,רעוװעג ןָא ,.א,פ.פ ןופ עּפורג ַא

 ןטרָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ללכב .עדַאגירב רעשיווטיל רעד ןיא ךיז

 ,ןעגנוליײטּפָא עשידיי עקידנעטשטסבלעז וצ גנואיצַאב ערעסעב ליפ ַא ָאד זיא

 .רענַאזיטרַאּפ רעשיסורסייוו יד ןשיווצ יו

 ןרָאװעג טכוזַאב ךיוא ,בנַא ,ןענייז רעדלעו רעשטאראנ יד ןיא ןדיי יד
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 ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןופ ןדיי רענליוו 15 ןופ עּפורג ַא ךרוד רעטעּפש
 טזָאלעגּפָארַא זיא סָאװ ,רעוועג ןעמענּפָא ידכ ,ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ
 רעבָא ןענייז רענליוו יד .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ ןטושַארַאּפ ףיוא ןרָאװעג
 ואוו ,געוו ןכעלרעפעג ַא ןכַאמכרוד ןכָאנ ,טנעה עקידייל טימ ןעמוקעגקירוצ
 (=?.סעדנַאב עשיליוּפ עסייוו טריסארג ןבָאה סע

 רעבָא ןבָאה ,טייקטסיירד רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי יד
 ,ןעגנונכייצסיוא עכיוה וצ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןבילוצ ,ןעוועג הכוז טינ

 -- ןעװעג הכוז גירק ףוס םוצ טשרע, ןבָאה רעפמעק עשידיי יד
 ,"סנעקור ערעייז ןכיילגסיוא -- קאשטראק טביירש

 עשטשוּפ רעקצינדור ןיא ןדַאירטַא עשידיי 4 יד
 טבייה ,טיירב יד 40 ןוא גנעל יד ,מלק 60 ,עשטשוּפ רעקצינדור יד

 -ץנליוו ײסָאש ןכרוד ןטינשעגכרוד טרעוװ ןוא ,ענליוו ןופ ,מלק 15 ןָא ךיז
 ןיא רעפרעד רעקילדנעצ יד טקינייארַאפ סָאװ ,געוו רעלַארטנעצ רעד .ענדָארג
 ןָאעלָאּפַאנ תויה ,"געוו רעשיזיוצנַארפ, רעד טסייה עשטשוּפ רעד םורַא ןוא
 ןרַאפ ,1812 .י ןיא עװקסָאמ ןייק ןעגנַאגעג םיא טימ ןענייז ןעײמרַא ענייז ןוא
 -ךיוה רַאפ ןדגַאי יד קנַאד ַא ,טנַאקַאב ןעװעג עשטשוּפ יד זיא גירק
 ןטצעל םעד ןוא יקסדוסליפ .שראמ ךרוד ןעדַאלעגנייא ,ןענָאזרעּפ עטלעטשעג
 טניפעג יקינדור לטעטש םענופ טייוו טינ ,יקציצשאמ טנעדיזערּפ ןשילױּפ
 ןיא ןלַאפעג ןענייז סָאװ ,ןסור יד ןופ קנעדנָא םוצ לָאמקנעד ַא ךיוא ךיז
 ,1863 ,י ןופ "שזעטאימ; ןשיליוּפ ןגעק ףמַאק

 עפורג ַא עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא סױרַא זיא 1943 טסוגיױא ןטימ ןיא
 ,"המקנע דַאירטָא ןופ 5 רעטנורעד ,רעדלעוו רעשטאראנ יד ןופ ןַאמ 9 ןופ
 רעטנָאמרעד רעד ךיוא ייז ןשיװצ -- רעוועג םענרעדָאמ טימ טנּפָאװַאב עלַא
 ןטסיטושַארַאּפ עשיווטיל ןעוועג ןענייז ערעדנַא 4 יד ,רַאזַאל םייח רעירפ
 רעד ,טכַאמעגכרוד עּפורג יד טָאה .מלק 200 ןופ געוו םעד .עװקסָאמ ןופ
 ןדיימוצסיוא ידכ ,זיירק ַא טכַאמעג ייז ןבָאה ענליוו ןבעל ,טכַאניײב ,רקיע
 ,טָאטש יד

 ץפורג ַא עשטשוּפ רעקצינדור ןייק סױרַא זיא רעבמעטּפעס ןט11 םעד
 ךרוד טריפעג ,יָאשזושט .י טימ שארב ,25 ןופ עיצַאזינַאגרָא סמיובנייש ןופ
 יד ןט15 םעד ,דיגמ ןנחלא טימ שארב ,ןַאמ 230-ן013 םעד .ץלאס םייח
 -- ,דנַא .א םיובנייש עיסעּפ ,ןייטשגרעב ןָאעל טימ שארב עפורג עטצעל
 ייז ,רעוועג ןצונַאב ןיא עטינעג ,ןָאזרעּפ 70 טלייצעג טָאה ןּפורג 2 עלַא יד
 ןוא ןסקיב 17 ןעמוקַאב ,ןרעװלָאװער לייט ַא ןטיבעגסיוא ךיוא ךלַאב ןבָאה
 יד ןיא זייּפש ןעמוקַאב וצ ידכ ,"טייקיטעט עכעלטפַאשטריווא ַא ןבױהעגנָא
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 ןגעלפ םירעיוּפ יד לייוו ,ןרַאפעג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאד .רעפרעד
 רַאפ ןבָאה םירעיוּפ יד ,ןשטייד יד רַאפ רעפמעק עשידיי יד ןרסמרַאפ טּפָא
 -כָאנ טכייל ןוא ארומ ךיוא ןוא ץרא ךרד רעמ טַאהעג רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד
 ,ןעגנורעדָאפ ערעייז ןבעגעג

 רַאפ ענעפָאלטנַא ,ענלעצנייא ןעמוקעגנָא רעטייוו ןענייז רעגַאל ןיא
 ,ןָאזרעּפ 50 ןופ ןּפורג 2 ךיוא ףוס םוצ ןוא ,ענליוו ןופ הטיחש רעטצעל רעד

 ןורהא ןוא יקסנילּפאק לאומש ,אקסוואראב ענעיכ ,רענוואק אבא טימ שארב
 ,שטיוָאנָארַא

 יד ןשיוװצ ,םוהת רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעניווטיל ןוא ןדיי יד ןשיוװצ
 ןעגנַאגַאב רעירפ זיא סָאװ ,טנעמעלע רעקיטנָאק ַא ןעוועג זיא עטצעל
 ךיוא קידנעפָאה ייז ןופ לייט ַא ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא זיא ןוא סנכערברַאפ
 ,ביור ןוא תובנג ןופ ןבעל ַא ףיוא ןטרָאד

 רעדלעװ רעשטאראנ יד ןופ ןעמוקעגנָא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 רעכעה טימ ןעמַאזוצ ,עדַאגירב רעשיווטיל רעד ןופ רידנַאמָאק ,סיגרוי
 ןעמָאנ-רענַאזיטרַאּפ) ,דימש רסיא ,עװקסָאמ ןופ חילש רעד רעטנורעד .ןַאמ 0
 גנונעדרָא רעייז ןריפניירַא ןעמונעג ןבָאה ענעמוקעג-יינ יד .(סילַאדיד--

 .רעגַאל ןיא
 אבא טימ שארב ,ןעגנולײטּפָא יירד ןיא טלייטרַאפ ןעמ טָאה ןדיי יד

 יד .רענערפ בקעי ןוא (ןאמ סאקסוואראב) יקסנילּפאק לאומש ,רענוװָאק

 ערעייז ןרָאװעג ןענייז ,יאשזוט קחצי ןוא גניר ןתנ ,ןרידנַאמָאק עקידרעירפ

 -ָאק רעשיטילָאּפ סלַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא אקסוואראב ענעיכ ,ןפליהעג
 ןוא ?!גיז םוצק "רעמענ-המקנק ?ןסייהעג ןבָאה ןעגנולײטּפָא יד ,ראסימ

 ןוא סילאדיד ןעוועג ןרַאסימָאק-בָאגוצ ןענייז רעטעּפש ."!ןטסישַאפ יד טיוט;

 ,ןטסינומָאק ,יקסוועינעשרעש לרעב

 רַאפ גנולײטּפָאק ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא עדַאגירב רעד ייב

 .שטיוועקנאטס ,עװקסָאמ ןופ חילש ןשיװטיל ןטימ שארב "םינינע עלעיצעּפס

 ַאזַא ןריזינַאגרָא טלָאװעג טָאה יז זַא ,אקסוואראב טקידלושַאב רַאזַאל םייח

 שזַאנָאיּפש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס (+ןדיי יד ןשיװצ ךיוא גנולײטּפָא ןימ

 ,טדער ןעמ סָאװ ,בַאטש ןיא ןגָארטעגרעטנוא ןבָאה ןטנעגַא ,רעגַאל ןיא

 ָאטעג ןופ ןטנַאיצילָאּפ ענעזעוועג 2 .יירפ ןדייר וצ טַאהעג ארומ טָאה'מ

 ךיוא ןעמ זיא בַאטש ןיא -- .רבע רעייז בילוצ ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז

 עטלַא יד ןשיװצ רקיע רעד ,טייקנדירפוצמוא רעד ןגעוו ןרָאװעג ריואוועג

 .רעפמעק עטוג יד ןרילרַאפ ֹוצ טַאהעג ארומ ןוא ,רעגַאל םעניא ןטנעמעלע

 -עגניירַא ןענייז רעפמעק 400 ןופ לָאצ רעד ןיא ןעגנולײטּפָא עשידיי עלַא

 טמיטשַאב ךיוא טָאה בַאטש רעד .עדַאגירב רעשיווטיל רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 רעטעמָאליק עכעלטע ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי יד רַאפ ץַאלּפ םעיינ ַא

 ,טוג ןעװעג רע זיא טייקרעכיז ןופ טכיזניה ןיא ;ןּפמוז ןשיוװצ ,רעטייוו
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 ןעדָאב רעד תויה ,"סעקנַאילמעז; ןלעטשפיוא רַאפ טגיוטעג טינ טָאה רעבָא
 ןעועג זיא גנוגרָאזַאב-זייּפש יד ךיוא .,רעסַאװ טימ טּפַאזעגכרוד ןעוועג זיא
 סיפ יד ,סעציײלּפ יד ףיוא טּפעלשעג ןטקודָארּפ יד טָאה ןעמ ןוא ,רעווש

 .עטָאלב רעפיט ןיא ןעקנוזעג ןבָאה

 עשירַא טימ ,דלאוונירג הניד ןוא וואטלאבעד עבאד ,ךעלדיימ רענליוו ייווצ
 יד ןופ ,ענליוו ןופ ןשטנעמ ךָאנ ןעגנערב ןרָאװעג טקישעג ןענייז ,ןריּפַאּפ

 ןיא רעניוטיל ךרוח ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז ייז ."ןטַאטשרַאוװ-סילייק,
 ענליוו ןופ ןעגנערברעבירַא ןוא ןפױלטנַא וצ ןזיװַאב רעבָא ,קינדור לטעטש

 שארב "ףמַאק; ליײטּפָא םעד טעדליבעג טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ 40 וצ ןּפורג 2
 קילדנעצ עכעלטע ,ןסקיב 20 זיולב ייז ןבָאה טַאהעג ,שטיווָאנארא .ַא טימ

 ,ןטַאנַארג לָאצ עניילק ַא ןוא ןרעװלָאװער
 ,סעיצקַא ייר ַא טריפעגכרוד ןדיי יד ןבָאה ,רעוועג ןיא לגנַאמ םעד ץָארט

 -ףַארגעלעט רעקילדנעצ טכַאמעג בורח ןעמ טָאה 1943 רעבָאטקָא בײהנָא
 ןגעו יד רעמיוב טימ טריסַארַאטרַאפ ,ענדָארג-ענליוו יײסָאש ןפיוא ןּפולס

 סענימ טגיילרַאפ ,ןשטייד ליפ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה'ס ואוו ,קינדור ןייק

 ,לג .ד .א ןגעוו יד ףיוא ןוא ײסָאש ןפיוא

 טָאה סָאװ ,חוכיוו ַא ןעגנַאגעגנָא זיא ןטסינומָאק עשידיי יד ןשיווצ
 יקסוועינעשרעש לרעב ,ןדַאירטָא עשידיי יד ןופ ץנעטסיזקע םצע םעד טָארדעג
 עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב רַאפ דוסי ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 יד ןעמעננײרַא ןוא ןרעגַאל עשידיי יד ןזעלפיוא ףרַאד'מ זַא ןוא ןרעגַאל
 ריא ןוא ָאקסוװאראב ענעיכ ןעוועג זיא םעד ןגעק .םייוג יד ןשיוװצ ןדיי
 ןרעגַאל עשידיי ערעדנוזַאב ןופ ץנעטסיזקע יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,עּפורג
 סָאװ ,םזינומָאק םוצ ןדיי ןרעטנעענרעד ןופ טכיזסיוא יד טרעסערגרַאפ

 ןַא לָאמַא וצרעד ,רעריפנָא ןשיוג ַא טימ שארב ,ןרענַאל ןיא ָאטינ זיא סע
 ריא וצ ןעיצוצרעבירַא ןעוועג חילצמ ךיוא טָאה אקסוואראב .טימעסיטנַא
 ןענייז םורַא ױזַא ןוא ,עדַאגירב רעצנַאג רעד ןופ בַאטש םעד טקנופדנַאטש
 -קינדור רעד ןיא גירק ןופ ףוס ןזיב ןריטסיזקע ןבילבעג ,ריא קנַאד א
 -יישרעד ענעטלעז רָאג ַא; -- ,ןדַאירטָא ןוא רעגַאל רעשידיי ַא עשטשוּפ
 (6=,גירק-טלעוו ןט2 ןופ גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא גנונ

 ןשיוװצ טנַאקַאב קרַאטש ןרָאװעג ןזייווכעלסיב זיא עזַאב עשידיי יד
 ןוא לקניפראג המלש ר"ד ןופ טייקיטעט רעד קנַאד ַא ךיוא ,רענַאזיטרַאּפ עלַא

 ?סריונ; רענליו רעד טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ אמע יורפ ןייז
 עטעדנואוורַאפ ךיז וצ ןעיצ ןעמונעג טָאה סָאװ ,?עירָאטַאלובמַא; ַא טונזא הנח
 ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה רע ,עשטשוּפ רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ עקנַארק ןוא
 ןיא שינעקישנָא-זיײל רעד ןגעק גלָאפרעד טימ טפמעקעג ללכב ןוא ץחרמ

 רעשידיי רענליוו רעד ןֹופ רעדילגטימ יד ןבָאה ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,רעגַאל
 םייב ,טעברַא טימ טנעה ערעייז לופ קידנעטש טַאהעג ,ווָאסואענעפ החּפשמ
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 םעד ןרעכיײרַאב ךיוא ייז ןגעלפ ייברעד .רעוועג םינימ יילרעלכ ןטכיררַאפ

 ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,רעוועג טרעסעבעגסיוא טימ ןדיי יד ןופ סַאּפַאז-רעוועג
 ןבָאה ןיז 2 ענייז טימ ווָאסוענעפ רעטָאפ רעד ,ןפרַאװקעװַא טלָאװעג ןיוש

 ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא זיא סָאװ ,רעוועג רעווש ןייז ןקתמ וצ וליּפַא ןזיוװַאב
 טנעקעג טינ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,סענימ ןלעטשפיונוצ ,ןטושַארַאּפ ךרוד
 !וַא .א ןעמענרעדנאנַאפ

 עטסיירד יד עדַאגירב רעד ןיא טכַאמעג טָאה קורדנייא ןסיורג ַא רעייז
 ,רענפמעק עקטיוו ןוא אריּפאש היח סנירענַאזיטרַאּפ יד ןופ סעיצקַא-שזַאטָאבַאס
 ןופ ןוא ענליוו ןיא ןרָאטַאמרָאפסנַארט עשירטקעלע ןסירעגפיוא ןבָאה סָאװ
 -רעסַאװ יד ןסירעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ואזאר לארשי ןוא ןיוועל והיתתמ

 ַא וצ ענליוו ןיא טכַאזרואױַאפ ןוא ,טנװָא ןבלעזמעד ןטרָאד סעיצַאלַאטסניא
 ןבָאה ךעלדיימ עדייב יד .שינרעטסניפ-קָאטש וצ ןוא רעסַאװ ןיא לגנַאמ

 ,ןטַאטשרַאװ-"סילייקק ןופ ןדיי 60 עשטשוּפ רעד ןיא ךיז טימ טכַארבעג ךיוא

 ,תובהלתה סיורג טימ ענעמוקעגנָא יד ןעמונעגפיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 -רַאפ ןַאד רעבָא טָאה גנוריפנָא יד .רעוועג ןָא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד םגה
 .טָאטש רעד ןופ סעּפורג עיינ ןעגנערב וצ טינ טנדרָארַאפ

 םוצ טניואוועגוצ טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי .ןעגנובייר רדסכ ךיוא ןעוועג

 ןיא ןלַאפעג ןענייז עקינייא ןוא ,קירוצ קעװַא וליפַא ןענייז ,דלַאװ ןיא ןבעל

 ןשטנעמ עכלעזַא זַא ,לעפַאב ַא טכעלטנפערַאפ ןַאד טָאה בַאטש רעד .געוו
 ןטסינומָאק יד עידומ זיא רע סָאװ ,ןטנעגַא עשטייד ךיוא ןוא רעטעררַאפ ןענייז

 ,ענליוו ןיא
 -ןדיי 28 ןופ עּפורג ַא רעגַאל ןיא ןעמעננײרַא ּפָא ךיוא ךיז טגָאז ןעמ

 יערעדנַא ייב .עשטשוּפ רעד ןיא ןעוועג רעירפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעפמעק

 רענַאזיטרַאּפ עכלעזַא יירד .רעוועג סָאד ןעמענוצ ןעמ ליװ ןדיי ענעמוקעגוצ

 עּפורג ַא ןופ רעריפנָא םענופ גנושימניײרַא רעד קנַאד ַא רָאנ ךיז ןעװעטַאר

 ,יירד יד .ףמַאק טימ רעניווטיל יד טָארד סָאװ ,אקעלַא ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 ,עפורג רעשיסור ןייז ןיא ןָא ךיז ןסילש ,רעפרַאװנליוק רעייז טימ

 עשטשוּפ רעשטַאנ רעד וצ שרָאמ רעד

 רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה ,ענעדירפוצמוא יד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ידכ

 -רעבירַא ןוא עשטשוּפ יד ןזָאלרַאפ וצ ןשטנעמ לייט ַא טנדרָארַאפ עדַאגירב

 ןוא קאשישייא ןשיווצ ,רעטייוו .מלק 100 ,עשטשוּפ רעשטַאנ רעד ןיא ןייגוצ

 ןַאד טָאה סָאװ ,ןדיי לָאצ יד ןרענעלקרַאפ טלָאװעג טימרעד טָאה'מ .ןודאר

 רַאפ זיּפש גונעג ָאטשינ זיא סע זַא ,דיירסיוא ןטימ ,400 זיב טכיירגרעד

 זיא סָאװ ןשטייד יד דצמ עװַאלבָא ןַא ךיוא טָארד סע זַא ןוא ןעמעלַא
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 זיא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא תויה ,ןדיי יד רַאפ ךעלרעפעג סרעדנוזַאב

 | .רעוועג ןָא

 שארב ,תוגולפ 2 ןיא טלייטעצ ,ןעיורפ 35 רעטנורעד ,רענַאזיטרַא 1
 רעשיטילָאּפ סלַא ,יקסווענעשרעש .ב טימ ,שטיווָאנארא .א ןוא דנארב .ש טימ
 יד ןופ רעריפנָא סלַא ,רַאזַאל .ח ןוא ,עפורג רעד ןופ טּפױה ןוא רַאסימָאק
 ךיז ןבָאה ,רעזייוגעװ סלַא ,אילאק טנַאנעטײל ןשיסור ןוא רעריּפשסױא
 ַא ןוא דַארַאּפ ַא ךָאנ ,ןיירַא געוו ןיא ןזָאלעג 1943 רעבמעווָאנ ןט3 םעד
 ,טלַאה רַאזַאל .סירוואג ,רידנַאמָאק-עדַאגירב ןופ עדער-סגנונעגעזעג רעסייה

 רעדנירג ןוא רעפמעק ןטסיירד ַא ,ןדנַארב ןופ ןרעוו רוטּפ טלָאװעג טָאה'מ זַא
 ."טסידנובא ַא ,ןשטיווָאנארא ןופ ןוא "עּפורג סמיובנייש ןופ

 קנַאד ַא זיולב ןוא ,רערעוװש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא געוו רעד
 ןעוועג זיא סָאװ ,שטיווָאקרעמש לארשי רֹוחב ןקירָאי 17 רעקשישייא םעד

 רעד זיא ,עקבכור רעפמעק ןטסיירד םעד ןוא טנגעג רעד טימ ןדנובעגסיוא
 רעד וצ טנעָאנ .מלק 3 ןעמוק וצ ןעגנולעג ,ןשינרעטַאמ ליפ ךָאנ ,עּפורג
 ןענייז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,ןעגנַאגרעד רעבָא ןענייז ייז ,עזַאב רעיינ

 ןענייז ,שטיוועקנאטס רידנַאמָאק ןטימ שארב ,טציא זיב ןעוועג ןטרָאד

 ,גנולגנירמורַא רעשטייד רעד ןופ ךיז ןסירעגסױרַא םיוק ןוא ןרָאװעג טּפַאלקעצ
 -רעטנוא ןרָאלרַאּפ טָאה'מ ןכלעוו ,שטיװָאנַארַא םענעמוקעגקירוצ םעד ןופ

 עשטשוּפ רעד ןיא זַא ,סעיינ ערעטיב יד ןעגנַאגרעד ןעמ זיא ,רעירפ סנגעוו

 לָאמַא ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,םירבח ענייז 2 ןוא ןעגניר ןסָאשרעד ןעמ טָאה

 ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשיסורסייו ןוא רעניווטיל יד ןשיװצ ,ןטנַאיצילַאּפ
 יד טימ טעברַאעג קיליוויירפ ןבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ ענעזעוועג ליפ ןעוועג

 ןבָאה ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ רעטעּפש ענליוו ןיא זַא ,וצ טיג רַאזַאל ,ןשטייד
 ןגניר טָאה'מ זַא ןעועג הדומ ןטסינומָאק ערעדנַא ןוא יקסוועינעשרעש

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז סע זַא טרפב ,ןטיוט טפרַאדעג טינ םירבח ענייז ןוא
 רעדעי ייב ןעּפעשט ללכב רעבָא ךיז ןעמ טגעלפ ןדיי וצ ,ייז ןגעק ןזיײװַאב
 ,טייקיניילק

 ןלָאז ןדיי יד זַא ,טקריוועג טָאה גנולייצרעד עכעלקערש סעשטיווָאנַארַא
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה'מ .עצנאזימ ןופ רעדלעוו יד ןיא ןביילברַאפ ֹוצ ןסילשַאב

 ןבָאה געט 7 ,ןטלעצעג טיובעג ,זייּפש ןגירק וצ ןּפורג טקישעג ,ןענעדרַאנײא
 .רעסַאװ ןוא טיורב טימ זיולב טבעלעג ןוא סטכעקעג ןייק טַאהעג טינ ייז

 עּפורג סדנארב .רעגרע ןוא רעגרע ץלַא ןרָאװעג ללכב זיא בצמ רעד

 טָאה'מ .ןיּפש טימ ןעמוקעגקירוצ טינ ,ןקַאילָאּפ ןופ לַאּפנָא ןבילוצ זיא
 טלעטשעצ טָאה'מ .ןבעל ןרַאפ טרעטיצעג רָאנ ןוא רעגנוה ןגעוו ןסעגרַאפ ןיוש
 ןטנָאמרעד ןופ ףליה רעד טימ .טייקטיירג-סגירק טרעלקרעד ןוא ןכַאװ

 ,סעיציזָאּפ עשיליוּפ יד ןײגמורַא ןזיווַאב רעבָא ןעמ טָאה ,שטיוואקרעמש
 .ורּפָא רַאפ ץַאלּפ ַא ןעניפעג ןוא רַאפעג עדנעָארד יד ןדיימסיוא
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 רע לייוו ,עשטשוּפ רעד ןיא קירוצ ןייג טינ רעבָא ליוו יקסוועינעשרעש -|
 טסילשַאב רע ,לַאפכרוד ןייז ןיא בַאטש ןרַאפ ןייז הדומ ךיז ,ארומ טָאה

 קירוצ ןייג ןלָאז ,ןרידנַאמָאק עלַא רעטנורעד ,18 ןופ עּפורג ַא זַא ,רעבירעד
 עיינ רַאפ טרָא ןכוז ןלָאז עקירעביא יד ןוא ,עשטשֹוּפ רעקצינדור רעד ןיא
 ,געוו רעייז ןיא קעװַא ןעייג 18 יד ,הכובמ עסיורג ַא טײטשטנַא סע .סעזַאב
 40 טימ יקסוועינעשרעש ייז ךָאנ קעװַא ןענייז רעטעּפש .ןסקיב 4 טימ
 ןיא ןעמוקעגנָא ןוא ןקַאילָאּפ ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 .עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא ענעסירעגּפָא ןוא עקירעגנוה ,םורָא געט 3
 ,טנפָאװטנַא ןוא רענַאזיטרַאּפ 80 ןייז ריקפמ ןא טקידלושַאב ייז טָאה'ש
 ענייז טימ טָארדעג ןוא רעוועעס ןבעג טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יקסוועינעשרעש
 ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה בַאטש רעד .גירק-רעדורב ַא טימ ןשטנעמ

 ןדַאירטָא עשידיי עלַא ןשיווצ ןשטנעמ יד ןליײטרַאפ וצ ןסָאלשַאב .טָאה

 עשטשופ רעד ןיא ןעמוק ענװַאק ןופ ןוא רַאנַאּפ ןופ ענעּפָאלטנַא

 ייוצ ךָאנ ןעמוקעגנָא עשטשוּפ רעד ןיא ןענייז 1944 גנילירפ גנַאפנָא = |
 ןדיי עקיזָאד יד .ראנאּפ ןופ ןוא ענווָאק ןיא טראפ ןט9 ןופ ,ןּפורג עשידיי

 יד ןופ סרעּפרעק יד ןענערנרַאפ םייב טקיטפעשַאב ןטרָאד ןעוועג ןענייז

 ןיא ןביױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,טעברַא ןַא --- ,ןדיי עטכַארבעגמוא
 ,עדייב יד ןיא ןעיירעדרעמ ערעייז ןופ ןױוּפש יד ןשיוורַאפ ידכ ,1942 רעמוז

 | ,תוטיחש-ןסַאמ עכעלקערש ןופ ןטקנוּפ עטנַאקַאב
 ,םיסנ טימ שממ ןטרָאד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןּפורג עדייב יד -

 זיא ענוװװָאק ןופ עּפורג יד ,ןפילטנַא םייב ןטסולרַאפ עסיורג ןדייל ןכָאנ
 -יסאוו ןַאטיּפַאק ןכרוד טריפעגנָא ,לענוט ַא ןבָארגכרוד ןכָאנ-- ,ןפָאלטנַא

 ןעמ טָאה ןטרָאד זַא ,טלייצרעד טָאה ראנאּפ ןופ עּפורג יד .אקנעל

 ןַא ךרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה יז ךיוא ,םיפוג עטיוט 60,000 טנערברַאפ

 ןףעור טנעקעג טינ רערַאנַאּפ יד ןבָאה גנַאלנכָאװש ,לענוט םענעבָארגעגסיױא

 זיא'ס .םיפוג עטנערברַאפ ןוא םיתמ ןופ חיר םעד טליפעג ץלַא ןבָאה ייז לייוו

 ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןוא סעיצקַא ןיא סױרַא ןענייז ייז זיב טייצ ַא קעװַא

 יד רַאפ המקנ ןופ רעייפ סָאד טנערבעג טָאה ץרַאה רעייז ןיא תויה ,ףמַאק

 (+?,רַאזַאל ,ח טביירש -- ,"ןגיוא רעייז טימ ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןליורג

 עטגָאזעגוצ סָאד ןעמוקעגנָא ךעלדנע זיא דשֵת חסּפ טכַאנ עטייווצ יד

 -ַארַאּפ ךרוד דלַאװ ןיא ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא זיא סָאװ עװקסָאמ ןופ רעוועג

 ןדיי יד .ןרעגַאל עלַא ןשיװצ ןרָאװעג טלייטרַאפ זיא רעוועג סָאד ,ןטסיטוש

 בוט ןמיס ַא ןעזעג ןבָאה ,"ךתמח-ךופש; ַא ןגעוו טמיורטעג גנַאל ןבָאה סָאװ

 ןעמוקעגנָא .חסּפ םוא אקווד ןעמוקעגנָא זיא רעוועג זיא סָאד סָאװ ,םעד ןיא
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 -- לָאמ ןטשרע םוצ ,סרעפרַאװנליוק ,ןטַאמָאטױא ,ןסקיב רעקילדנעצ ןענייז
 ַא ןגעק רעוועג ןקיזָאד ןטימ ףמַאק רעטשרע רעד .רעװעג-קנַאט-יטנַא ךיוא

 טכַארבעג רעבירעד טָאה ,ענדָארג-ענליוו געוו ןפיוא גוצ ןשטייד ןטרעצנַאּפעג
 ,ןוחצנ ןסיורג ַא ןדיי יד

 ןסיורג א ןעמוקַאב ךיוא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןרעטיירבוצסיוא טכעלגעמרעד טָאה סע סָאװ ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא םוכס
 "נזייא ייב ,סעיצקַא שזַאטָאבַאס יד ןופ רענייא תעב .טעברַא-שזַאטָאבַאס יד
 רע זיא ןרַאזַאל טימ שארב ,ןדיי עּפורג ַא ךרוד טריפעגנָא ,ןסלערזןַאב

 ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ

 ידכ ,זייּפש רַאפ :ןפמַאק יילרעיירד טריפעג ללכב ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד
 ןגעו ףיוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ;ץנעטסיזקע עשיויפ רעייז ןרעכיזרַאפ וצ
 ץשטייד ןלַאפַאב םייב ןטכַאלש ענעפָא ךיוא ןוא ,ןעיײסָאש ןוא ןַאבנזייא

 ,ןכַאװ-יײצילָאּפ ןוא

 ןטימ ןטעברַא סָאװ ,םירעיוּפ ןגעק ,רקיע רעד ,ףמַאק רעטשרע רעד

 ,שטייד ןגעק יו רעכעלרעפעג וליפַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,טנַאּפוקַא
 בור'ס ,ןסילשנָא ךיז ןגעלפ ןוא ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא טסואוועג ןבָאה .ייז לייוו
 .רענַאזיטרַאּפ יד ןלַאפַאב ןגעלפ סָאװ ,תויפונכ יילרעלכ ןא טכַאנייב

 (4 ,"םקונה? ןופ סעיצקַא יד ןופ ךוב-גָאט ןופ לייט ןטכעלטנפערַאפ םענופ
 ,1944 ילוי ןט8 ןזיב 1942 רעבָאטקָא ןט7 ןופ דָאירעּפ םעד םורַא טמענ סָאװ
 ןופ ןּפורג טקילײטַאב ךיז ןבָאה עשטשוּפ רעד ןיא סעיצקַא ןיא זַא ,ןעז ןעמ ןָאק

 -געלעט ןסייררעביא סָאד :םורַא ןעמענ סעיצקַא יד ,ןדַאירטָא עשידיי 4 עלַא

 ;ענליו םורַא סעיניל ענעדיישרַאפ ףיוא ןעגנודניברַאפ-ןָאפעלעט ןוא-ףַאר
 -רעד סָאד ןגוצ ןוא ןוויטָאמָאקָאל ןופ גנוקידעש ןוא ןקירב ןסיירפיוא סָאד
 ןּפַאכ ;ענַאבנזיא ןופ סיירפיוא ;רעפרעד ענעדיישרַאפ ןיא רעוועג ןרעבָא
 -ינרַאג עשטייד טימ ,ןטכַאלש ןוא ןרעיול ;ןטנַארָאבַאלָאק ןוא ןרָאטַאקָאװַארּפ
 ,ענליוו ןופ םידיחי ןוא ןּפורג ןעגנערברעבירַא סָאד ;רעפרעד ןיא ןענָאז

 ,המודכו עשטשוּפ רעד ןיא גנונּפָאװַאב ךיוא יו

 -עגסיוא-ןביוא יד ץוח ,טנָאמרעד ןרעוו סעיצקַא יד ןופ רעריפנָא סלַא
 .א ,דיגמ .א ,רַאזַאל םייח ,ץלָאהנעּפיל ,דנארב המלש :ןרידנַאמָאק עטנכער
 ,שטיװָאנָארַא .א ,גניר .נ ,ןיוועל .ב ,קינלעצ ןתנ ,סיטיַארטעפ ,יַאשזושט
 !ווָאמערפעי ןוא דימש-סילַאדיד
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 רעגַאל ןשידיי ןיא ארבנ יפולח ןוא ןעגנובייר

 ןייק ןעוועג טינ זיא עשטשוּפ רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןשיווצ
 ןַא ןעוועג רעגַאל ןשידיי םעניא זיא ,טלייצרעד רַאזַאל יװ ןוא .םולש רעלופ
 ,גנוריפנָא רעד טימ רקיע רעד ,טייקנדירפוצמוא

 ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,רעוועג םענעזָאלענּפָארַא ןופ עיצקעלעס רעד תעב

 רעד .ןדיי יד ןעוועג דשוח טָאה'מ .ןרָאװעג םלענ זיא םיא ןופ לייט ַא זַא
 ,בַאטש ןשידיי םעד ןצעזוצּפָארַא ןסָאלשַאב טָאה עדַאגירב רעד ןופ בַאטש
 (=,רענַאזיטרַאּפ עטושּפ וצ טרידַארגעד טָאה'מ עכלעוו

 ןעיינ ןופ טנַאה עטכער יד ןרָאװעג ןַאד רעבָא זיא ,דנַארב המלש

 רע טָאה ,טסינומָאק ַא םגה סָאװ ,סיטיארטעּפ רעניווטיל םעד ,רידנַאמָאק
 דיגמ ןנחלא ךיוא .טײקירעהעגנָא-ײטרַאּפ טינ ןוא ןטייקיאעפ טנעקרענָא

 ןוא גנולײטּפָא-"רעריפשסיוא םמעד ןופ רעריפנָא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 ןוא רעגַאל ןיא טסייג ןעיינ ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאד ,טסניד-עיצַאמרָאפניא
 .חורה בצמ םעד ןטרָאד טרעסעברַאפ

 קידנעייז ,טייצ רענעי וצ טרעדנעעג קרַאטש ללכב ךיז טָאה עגַאל יד

 יז טנערב סע זַא טליפרעד ןשטייד יד ןבָאה ,טנָארפ ןפיוא ןפירגעגנָא רדסכ
 "עג ןעװעג ןענייז ןשטייד יד .ןקור ןיא ךיוא סיפ יד רעטנוא ןדָאב רעד
 ןוא ןעײסָאש יד ףיוא טכַאנייב גנוגעװַאב עדעי ןלעטשוצּפָא ןרָאװעג ןעגנואווצ

 רעייז ףױא ןענייז רעטילימ טימ ןענַאב רעקילדנעצ לייוו ,ןענַאבנזיא
 עבלעזסָאד .רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגפיוא ,טנָארפ םוצ טורשרַאמ

 -רַאּפ .ןקירבַאפ עשירעטילימ טימ ןוא רעוועג ןופ ןדַאלקס טימ ןעעשעג זיא
 ,ענדָארג ,ענליוו ןשיווצ גנודניברַאפ-ףַארגעלעט יד רעביא ןסייר רענַאזיט

 ןרָאװעג ןסירעגּפָא לָאמ ןייא טינ זיא ענליוו .רעצעלּפ ערעדנַא ןוא ןארַא ,עדיל

 ןרעטעמָאליק רעטרעדנוה ףיוא .טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןופ םעד בילוצ
 ןטלַאה ןעגנואווצעג ןענייז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טנַאה יד ןשטייד יד ןליפ

 קיטיונ ױזַא זיא טַאדלָאס רעדעי ןעוו ,ןגעוו יד ןכַאװַאב וצ תוחוכ עקרַאטש

 ,טנָארפ ןטָארדַאב ןפיוא

 -ָארע ,ןעקנַאט טימ ,תוחכ עטיורג טרירטנעצנָאק ןַאד ןבָאה ןשטייד יד

 רעייז ןעָארדַאב סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק עירעליטרַא רערעווש ןוא ןענַאלּפ

 -ירב רעד טָאה ,גנולגנירמורַא ןַא ןדיימסיוא ידכ ,טירטקירוצ ןקיסעמלגער

 .רעדלעװ רעשטאראנ יד ֹוצ ךיז ןעיצקירוצ טנדרָארַאפ בַאטשיעדַאג

 טפרַאדעג ןבָאה ןשטייד יד :דנַאטשוצ ןעמוקעג טינ רעבָא זיא *עװַאלבָא; יד

 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ,טנָארפ ןטָארדַאב םוצ תוחוכ ערעייז ןפרַאװרעבירַא

 ןגעק סעיצקַא לָאצ ַא טריפעגכרוד ןוא טייקיטעט רעייז טקרַאטשרַאפ ןַאד

 זיא טייהניא עשידיי ַא ןכַאװ ןוא ןענָאזינרַאג עשטייד טימ ,רעטרע
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 טנערברַאפ ,ןָאזינרַאג ןשטייד ריא טימ ,יקינדור לטעטש ןיא ןעגנורדעגניײרַא
 םעד טפַאשרַאפ ןוא הסיפת ןוא עיצנַאטס-יײצילַאּפ יד ןפירגעגנָא ,קירב יד
 ,ןטסולרַאפ ליפ טנייפ

 -עג ידכ ןקַאילָאּפ ןעיצוצ טלָאװעג ןבָאה רעניװטיל יד ןעוו
 ןקַאילָאּפ יד ןבָאה ,קינדור לטעטש סָאד ןשטייד יד ייב ןעמענּפָא םַאזניימ
 רעבָא ןענייז ןדיי יד .ייברעד דיי ןייק ןייז טינ לָאז סע זַא ,גנידַאב ַא טלעטשעג
 טייז רעט2 רעד ףיוא ןעוועג ןענייז ןקַאילָאּפ יד תעשב ,קינדור ןייק ןיירַא
 יד ןַא ,טגָאלקעג ןַאד ךיז טָאה סירוואג רידנַאמָאק רעשיווטיל רעד ,קירב
 תעב סע זיא ןעוועג) .ןקַאילָאּפ יד ןגעק ףמַאק וצ ןעגנואווצעג םיא ןבָאה ןדיי
 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו ,עשטשוּפ רעד ןיא ףמַאק ןופ עזַאפ רעטצעל רעד
 ,(ענליוו ףיוא טרישרַאמ ןיוש

 ,טעברַא רעד ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג ללכב ןבָאה ןדיי יד
 אנוש ןופ ןעייר יד ןיא גנושימעצ עסיורג ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה סָאװ
 ,טקרַאטשעג סרעדנוזַאב ךיז טָאה חורה בצמ רעייז ,הלּפמ ןייז טלייאעגוצ ןֹוא
 רעשידיי רעד ןופ גנופַאש רעד ןגעוו סעיינ יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו
 "רעד ןבָאה ןסור יד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא ינוי ןטס23 םעד .עדַאגירב
 ,עשטשוּפ רעד וצ טרעטנעענרעד לענש ךיז טָאה טנָארפ רעד .קסבעטיוו טרעבָא
 -כרוד ידכ ,בצמ ןקירעהעג ַא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז ןליײטּפָא עלַא
 ,סעיניל עשטייד יד ,טייקידנעװטיונ ןופ לַאפ ןיא ,ןכערב

 יד ןעװעטַאר טװאורּפעג רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה געט עטצעל יד ןיא
 -טפַארק-סערעהפ יד ןיא ,ענליוו ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןדיי 0
 ןוא רעקסיידאמ עינאס ןלַאפעג רעירפ זיא ןוואורפ עכלעזַא ייב ,?ןטַאטשרַאװ
 יד ,דרע-רעטנוא רענליוו ןטימ דלַאװ םעד ןדנוברַאפ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא
 ןכלעוו ,לענוט ַא טכַאמעג ןבָאה ןטַאטשרַאװ יד ןיא עּפורג עשידרע-רעטנוא
 ,ןיזיירד ,טנעגַא ןשידיי רעייז ןופ ףליה רעד טימ טקעדטנַא ןבָאה ןשטייד יד
 םעד ,ןדיי 200 רָאנ שינעטלעהַאב ערעייז ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סע
 -עטַארעג ,ןטַאטשרַאװ "סילייק, יד טרידיווקיל ןשטייד יד ןבָאה 1944 ילוי ןט2
 ,שטיוװָאקטַאלז ןָאעל ןוא קארוב ר"ד זיולב ךיז ןבָאה טעוו



 ענליוו רעטנוא ןפמַאק עטצעל יד

 ןיא ןדי עטצעל יד ןופ םוקמוא ןגעו העידי רעד ךרוד טרעטישרעד

 ןשטייד יד זַא ,סעיינ יד ןטלַאהרעד דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,ענליוו

 .תוחּפשמ ערעייז טימ ןריציפָא יד ןפיול עטשרע יד זַא ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ
 ןגיילרעטנוא טוװאורּפעג ןַאד טָאה "גיז םוצ; דַאירטָא ןופ רעפמעק עּפורג ַא
 ,ןסירעגפיוא טינ רעבָא טָאה יז ,טָאטש ןופ .מלק 15 ןַאב רעד ףיוא ענימ ַא

 לָאמַא ךָאנ סױרַא ןַאד ןענייז יקסול .ש ןוא ןָאזנעטכיל .מ ,קישטוואשראוו ;י
 רענעטלַאהַאב רעד וצ ףָאטש-סיירפיוא ךָאנ טגיילעגרעטנוא ןוא טכַאניײב
 רעטרעדנוה טימ גוצ רעטסיורג ַא זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא רעטעּפש .ענימ

 ןסירעצ ןוא ענימ רעד ףיוא ףױרַא זיא ,לָאטיּפש ןשירעטילימ ַא ןוא ןריציפָא

 .ןרָאװעג
 עדַאגירב רעד ןופ סעזַאב עלַא ףיוא טָאה ,ענליוו ןיא ןייגניירַא ןרַאפ

 רעד ןיא ןסָאשעג ,ןפנָארב ןעקנורטעג טָאה'מ .החמש עסיורג ַא טשרעהעג
 -- עזַאב רעשידי רעד ףיוא זיולב .לנ.דיא רעשעלפ ןכָארבעג ,ןטפול

 רעיורט טימ טָאה םלוע רעד .ליטש ןעוועג זיא -- קאשטראק טלייצרעד
 .אטילד םילשורי רעבורח רעד ןופ דליב סָאד ןעז וצ טרַאװרעד

 רעװעג ןטסעב רעיײז טימ טנּפָאװַאב ,ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עלַא

 -ַאבמָאב זיא סָאװ ,טָאטש רעד וצ טרישרַאמסױרַא 1944 ילוי ןט8 םעד ןבָאה

 סנקלָאװ טימ טקעדַאב ןעוועג ןוא ןענַאלּפָארע עשיסור ךרוד ןרָאװעג טריד
 רעייז רַאפ טריפעגכרוד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ןסיירפיוא עסיורג יד ןופ

 .ענליוו ןזָאלרַאפ
 יד ןופ -- ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ ,ןדיי עקינייו יד

 .םילשורי ןענופעג ןבָאה --- דנַאלסור ןטייוו ןופ ןוא ןרעגַאל-רענַאזיטרַאּפ

 ,ענליוו זיא ,ןרָאי רעטרעדנוה ליפ ךָאנ .בצמ ןקידלבָא ןוא ןברוח ַא ןיא אטילד

 .ןדיי ןָא ןעוועג ,םוטנדיי-תולג ןופ ןיורק יד ,אטילד םילשורי

 ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי עלַא ןופ המישר יד ךיוא טגנערב רַאזַאל ,ח

 סָאװ ,ענעי ןופ ןעמענ יד טימ "עטסיל-ןרע? ןַא ןוא עשטשוּפ רעקינדור רעד

 ןופ םירבח ענייז ןופ עטסיל ַא ךיוא יוװ ,ןפמַאק יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה

 .ָאטעג רענליוו ןיא ר"תיב

 ןסיגרוי ןטעבעג רענוואק טָאה ,ענליוו ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ געט 2

 ןטימ טגָאזעגּפָא טָאה סיגרוי ,דנַאלשטייד ןיא ןטנַאסעד טימ ןדיי ןזָאלּפָארַא

 ,?ןבעל םעד ןעיײנַאב וצ ידכ ,ָאד קיטיונ זדנוא ןענייז ןדיי עכלעזַא; זַא ,ויטָאמ

 ןַא ןיא ןגיוא ערעייז טעדנעוועג ןבָאה "רורדק ןוא רמושה. ןופ םירבח יד

 טימ ןרָאפעגסױרַא ןענייז טנאראמא .ש ר"ד ןוא קאשטראק .,גנוטכיר רעדנַא
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 ,עצנַאטסנָאק ןייק געוו ַא ןכוז ֹוצ ידכ ,ץיוװָאנרעשט ןייק ןטנעמוקָאד עשלַאפ

 ןבָאה ןרָאפקעװַא ןרַאפ ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ןענָאק טעוו'מ ןענַאװ ךרוד
 ןעמונעגמורַא ןרערט טימ טָאה סָאװ ,ןווארינשוק ענליוו ןיא ןפָארטעג ךָאנ ייז
 -רַאפ ךעלדנע טלָאװעג ןבָאה ןדיי יד .ןגרובנערע ןוא רענַאזיטרַאּפ יד
 סנפיוהרעטייש יד ייב ןעגנוזעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןגעוו ,םיורט רעייז ןכעלקריוו
 ןוא עשיטעווָאס ןעגנולקעג ןבָאה'ס ואוו ,דלַאװ ןיא טכענ עגנַאל יד ןיא

 ,רעדיל עשידיי ךיוא

 א |

 טצַאשעגּפָא קירעהעג יװ זיא ענליוו ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעד
 ענליוו טָאטש יד יװ םעד ךָאנ ,ןרָאטקַאפ עלעיציפָא יד ךרוד ךיוא ןרָאװעג

 1945 ילוי ןטפ םעד ,ןטנַאּפוקֶָא עשטייד יד ןופ ןרָאװעג טרעבָארעד קירוצ זיא
 עדער יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ עטיל ןופ גנוטייצ רעלעיציפָא רעד ןיא זיא
 ךיוא טלַאהטנַא סָאװ ,סיקצעלאפ ,גנוריגער רעשיווטיל רעד ןופ טּפיױה ןופ

 יד רעטייוו ןעגנערב רימ ,ןדיי רענליוו יד ןופ ףמַאק םעד טעמדיוועג ,לייט ַא
 יד ןגעו רעטרעוו סיקצעלאפ ןופ לאניגירָא ןשיסור םעד ןופ גנוצעזרעביא
 "םידוהיה םינזיטראּפה רפס/ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,ןדיי
 ,(158 יז ו .ב)

 סוינליוו ןופ ףמַאק םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ןשידלעה ַא;
 ,םוטנדיי רעסוינליוו סָאד ןבירשעגניײרַא טָאה ןטנַאּפוקֶא עשטייד יד ןגעק
 ןגעק טפמעקעג שידלעה ןבָאה ייז ,ליטש טיוט םוצ ןעגנַאגעג טינ ןענייז ןדיי
 -יטרַאּפ ַא טריזינַאגרָא ןעוועג זיא ָאטעג רעסוינליוו ןיא .רעּפַאכרַאפ עשטייד
 ךיז ןסײרסױרַא ןכָאנ .גרעבנעטיוו רעטעברַא ןטימ שארב דַאירטָא-רענַאז
 שירעטילימ ַא ןסלער ןופ ןזָאלעגּפָארַא רענַאזיטרַאּפ-ןדיי ןבָאה ,ָאטעג ןופ

 -עגסיוא ןענייז סָאװ ,סענימ עטכַאמעג-ןגייא טימ םיא קידנסיירפיוא ,ןאלעשע
 יד ַא טריזינַאגרָא ןבָאה רענַאזטרַאּפ .אפוג ָאטעג ןיא ןרָאװעג טקיטרעפ

 "רעטנוא יד ףיוא ןוא ,עיצינומַא-סגירק ןופ ןדַאלקס יד ףיֹוא ןטקַא-עיסרעוויד
 ןבעגעג ייז ןבָאה ,ןבעל טימ קידנריקיזיר .טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו ,ןעגנומענ
 עשיטעווַאס ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד וצ ,ענעגנַאפעג-סגירק וצ ףליה

 עיצַאדיװקיל רעקיטליגטנע רעד ןופ גָאט םעניא ,ןרידנַאמָאק ןוא ןטַאדלָאס
 יד ןופ ןגָאלשעגכרוד ךיז רענַאזיטרַאּפ עשידיי עפורג ַא טָאה ,ָאטעג ןופ
 םעד טצעזעגרָאפ ןוא רעדירב עשיווטיל ערעייז טימ טקינייארַאפ ךיז ,רעדלעוו
 ,רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא דיירפ טימ ייז ןעמענ טנייה ,ףמַאק
 ."דךרע רעשיווטיל רעטיירפַאב רעד ףיוא ײמרַא עטיור יד
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 ?ערַאגירבירענַאזיטרַאּפ עשידיי ןייק ןעוועג טינ זיא סָאװרַאפ

 -סיוא טנעקעג ןבָאה ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא ןדַאירטָא עשידיי 4
 -רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ןופ רעטסומ ןטיול ,עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ ַא ןדליב
 יד ןופ טקנוּפדנַאטש רעד טייצ עסיוועג ַא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,סעדַאגירב

 -רָאפ רעייז סלַא ,ןרָאװעג טנעקרענָא זיא סָאװ ,רענוואק אבא ןופ ןוא ןדיי

 רעד רעבָא .עשטשוּפ רעקצינדור ןיא עדנַאמָאק-טּפױוה רעד ייב רעייטש

 דיי רעד ,עיזיויד רעשיוװטיל רעקיטרָאד רעד ןופ בַאטש םענופ טּפױה

 ריא ןוא .אפ.פ רעד ןופ גנורעדָאפ רעד ץָארט -- טָאה ,ןאמיז-סיגרוי

 ןדנפמעק ןופ טײקצנַאג ןוא רעטקַארַאכ םעד ןטלַאהפיוא רַאפ לגנַארעג

 -נייא רעשידיי רעצנַאג ַא ןופ םויק םעד טקיטעטשַאב טשינ --- ,חוכ ןשידיי

 :ןדַאירטָא 4 ערעדנוזַאב ןריזינַאגרָא טנדרָארַאפ ןוא ,טייה

 ,"גיז םוצ; ,רענוואק אבא טימ שארב ,("םקונהפ) "רעמענ-המקנ רעד;

 בקעי טימ שארב ,"םזישַאפ םעד טיוטק ,יקסנילּפאק לאומש טימ שארב

 .לעסער .א טימ שארב ,"ףמַאק; ןוא רענערפ

 -- ,טסינומָאק ןייק ןעוועג טינ זיא ןרידנַאמָאק יד טָא ןופ רענייא ןייק

 ןיא ךַאז עטרעהרעדמוא ןַאא -- וצ ךיוא טיג ןוא הירנ .מ טקרעמַאב

 -ַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשיטעוװָאס רעטריזינַאגרָא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד

 א+5,"גנוגעווַאב

 עשידיי יד ןבָאה ,ןדַאירטָא ערעדנוזַאב 4 ףיוא גנולייטרַאפ םעד ץָארט

 ,סעיצקַא ןריפכרוד םייב ;ופתוש ַא ךיז ןשיװצ טלעטשעגנייא רענַאזיטרַאּפ

 ,רעטנעצ רעדנריאורטסניא רעייז ןעוועג זיא "רעמענ-המקנפ ןופ בַאטש רעד ןוא



 רעשטָאראנ יד ןיא ןאיצנעווס ןופ רענַאזימרַאּפ עשידיי
 רעדלעוו רענַאיזָאק ןוא

 ךיז ןבָאה ,ןאיצנעווס ןיא דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ַא וצ ןעגנוטיירגוצ יד
 ,1942 טסברעה ןיא ןָאגילָאּפ ןפיוא ןדיי יד ןופ הטיחש רעד ךָאנ ןביוהעגנָא
 השמ טלייצרעד -- רעדרעמ יד ןגעק המקנ טימ טנערבעג טָאה טנגוי יד
 "עג ץַאלּפסטעברַא-"עקנָארכאא ןיא ןַא ןעגנַאגרעד זיא ןעמ ןעוו (+?,ןאטוש
 ןוא ןטרָאד ןטעברַא ןסָאלשעגנָא רדסכ ךיז עכעלטנגוי ןבָאה ,רעוועג ךיז טניפ

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןליוק ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ,ןסקיב :ָאטעג ןיא ןגָארטעגנײרַא
 וצ ,עפורג רעד ןופ גנוטייל רעד ןיא ,רעצעלּפ-עטקעטשרַאפ ןיא ןטלַאהַאב

 ,ייבאי עקרעב :טרעהעג ןבָאה ,עכעלטנגוי ךָאנ ןענַאטשעגוצ ןענייז סע עכלעוו
 ,ןאטוש ,מ ןוא טיח עקווייפ

 טימ גנואָארד רעטנוא ןעמ טָאה ,ןָאדרָאג השמ ,טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ םייב
 רעבראג םייח סָאװ ,רעוװעג ןפיוק רַאפ טלעג עמוס ַא ןעמוקַאבסױרַא ,טיוט
 ,ןרעטָאט ייב ןפיוקנייא טגעלפ

 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,ָאטעג רענַאיצנעװס ןופ עיצַאטרָאּפעד יד
 -גירגַאב םעד טרענעלקרַאפ טינ טָאה ,ענליוו ןופ ײצילָאּפ רעשידיי רעד ךרוד
 טנַאיצילָאּפ ןשידיי ַא ןופ .םישמש ערעייז ןוא רעקנעה יד וצ יורטוצמוא ןטעד

 ןוא ןענַאמטרעג ןיהַא טקישעג ןוא .אפ.פ רעד ןגעוו ןעגנַאגרעד ןעמ זיא
 ,דלַאװ ןרַאפ עּפורג ַא טריזינַאגרָא ענליוו ןיא ןבָאה סָאװ ,ןיקצינדור

 ןייק ןטרָאּפסנַארט עטצעל יד טימ ךיילגוצ ,1943 לירּפַא ןט4 םעד

 ןיא געוו ןפיוא ,ןזָאלרַאפ ןאיצנעווס ןבָאה ,"עיצקַא רענוװָאק, רעד וצ ענליוו
 ,עכעלטנגוי 52 ןופ עּפורג ַא ,סענילאמ ןוא ףרָאד ,דלַאװ

 ןופ ףליה רעד ךרוד ,לייוורעד טָאה עּפורג-ספמַאק ענעגנַאגעגקעװַא יד
 ןופ דַאירטָא-"וועיאפאשט? ןופ רידנַאמָאק ןטימ ןדנוברַאפ ךיז ,רענַאזיטרַאּפ ַא
 סָאװ ,ענעי רָאנ ןעמונעגנָא רעבָא טָאה רע .ןיקַאידיס ,עדַאגירב סוואקראמ
 ןיק קירוצ קעװַא רעבירעד זיא לייט ַא .רעוװעג טוג טַאהעג ןבָאה
 ןענַאמטרעג טימ שארב ,לייט רעדנַא רעד ןוא ,רעוװעג יינ רַאפ ןאיצנעווס
 ךעלטניירפ ,רענאיצנעווס סלַא טָאה סָאװ ,ןווָאקראמ וצ שטאראנ ןייק קעװַא זיא

 רַאפ עפורג ַא טריזינַאגרָא ייז ןופ טָאה ןוא טײלסדנַאל ענייז ןעמונעגפיוא
 ,ןַאמטרעג ,ש טימ שארב ,דלַאװ ןיא ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי ןריפסיורַא

 ץַאלּפ ליפ ּפָא טיג "ןעייג רענַאזיטרַאּפ, ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטאק .ש

 -יירש ןריפסיורַא םייב ףליה רעייז ןגעוו טרפב טלייצרעד רע .רענַאיצנעװס יד
 םייב קיטעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,ענליוו ןופ םיריוטקָאד ,ןטסילַאנרושז ,רעב
 ,רעדלעוו רעשטאראנ יד ןיא בַאטש
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 קיטעט רקיעב ןעוועג ןענייז ןאיצנעווס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד
 -רַאפ-ןָאפעלעט יד ןסירעגרעביא לָאמ ליפ ןבָאה ןוא ,טָאטש רעייז םורַא
 ןייק ענליוו ןופ ןוא קסניווד ןייק ענליוו ןופ סעיניל"ןַאב יד ןוא ןעגנודניב
 ןיא עינווארטקעלע ןוא עיצנַאטס-יײצילָאּפ יד ןסירעגפיוא ןבָאה ייז .קצָאלאּפ
 ,רעטילימ ןוא עיצינומַא טימ ןטרָאּפסנַארט ןזָאלעגּפָארַא ךיוא ןוא ,ןאיצנעווס

 -עגסיוא ייברעד ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .ןַאב רעד טימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ
 .רעסקעלפ לגייפ ,ץעינאקשוב .ש ,ץעינאקשוב .מ ,יקצינדור .י ,רעב .י :טנכייצ

 רעשטאראנ ןוא רענאיזָאק יד ןיא רענַאזיטרַאּפ רענאינעווס יד ןגעוו
 טבעל סָאװ ,גרעבמארב היבוט רענַאזיטרַאּפ רעד ךיוא טלייצרעד רעדלעוו

 ענעי ןשיװצ ןענופעג ךיז טָאה ןײלַא ,גרעבמארב (*.רוגי ןיא טצעי
 רעד ףיוא ,1943 גנילירפ ןיא ענליוו ןייק ןרָאפ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ,ןאיצנעווס ןופ ןרָאפעגּפָא רעבָא זיא רע רעדייא .ענוװָאק ןייק עזייר רעטשרמולכ
 יטרַאּפ טימ ןדנוברַאפ ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןטרָאד ןופ קעוַא טנגוי לייט ַא זיא

 -רעבירַא וצ ידכ ,לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענייז עקינייא ןעוו .רענַאז
 םיחילש 3 ןטלַאהרַאפ יײצילָאּפ עשידיי יד טָאה ,דלַאװ ןיא ןשטנעמ ךָאנ ןריפ

 -געמָאק-יײצילָאּפ םעד ןעגנוָארד ךָאנ טשרע .הסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ ייז ןוא
 ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ןגרָאמ ףיוא .טײרפַאב ייז רע טָאה ,טיוט טימ וליפַא ,טנַאד
 ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ,געט 574 ןייג ןכָאנ .ןרעװלָאװער 6 טימ ןַאמ 16 ָאטעג
 ןדייס ,ןעמעננָא טלָאװעג טינ רעבָא ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .שטאראנ ןייק
 ךיז ןסילשנָא ידכ ,,ןאיזָאק ןייק קעװַא ןענייז ייז .רעוועג ךָאנ ןעגנערב ןלעװ יז

 יז טָאה'מ .שיווטיל טנעקעג טָאה גרעבמארב .רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל יד ןָא

 -עט יד ןסייררעביא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז :ןעמונעגנָא ןטרָאד עקַאט
 ,ןסלער יד ןופ ןגוצ ןזָאלּפָארַא ןיא ןוא גנודניברַאפ-ןָאפעל

 טימ ןפָארטעג ךיז רענַאיצנעװס יד ןבָאה רעדלעוו רענאיזאק יד ןיא

 ענעּפָאלטנַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,ןרעגַאל עשידיי עטנָאמרעד-ןביוא יד

 רעייז ןביױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1943 טסברעה ןיא .ךעלטעטש ןופ

 -ןסיורג ַא ןיא טניואוועג ןינָאה סָאװ ,ןדיי ןבָאה ,?עװַאלבָא; עטנַאמרעד ןיוש

 ןיהַא טגַאװעג טינ ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,טעװעטַארעג ךיז ,טנגעגדןּפמוז

 ,ןיײגנײרַא

 זדיו לטעטש סָאד טרעכָארעד עפורג עשידיי עטנפָאװַאב

 ,ידאי ,ןאיזָאק ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד זַא ,טלייצרעד ,קישטליביא לארשי

 -ַאב עקידנעטשטסבלעז סלַא ,טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ,עשאמאז ןוא ירָאימ

 יַאמ ןט2 םעד .קָאשיצאיָאטס ןופ קאילאוו בייל טימ שארב ,עּפורג עטנּפָאװ

 סָאװ ,ןּפורג עשיסור ןעמוקעגּפָארַא רעדלעוו רענאיזאק יד ןיא ןענייז 3

 ענעזָאלעגּפָארַא יד ."קאטראּפס, דַאירטָא םעד טריזינַאגרָא יײנסָאדנופ ןבָאה
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 -ילימ טכַארבעג ןבָאה ,עיזיוויד רעשיווטיל רעד ןופ ןטסיטושַארַאּפ רעטעּפש
 םוצ גנורעקלעפַאב יד ןריזינַאגרָא ןעמונעג ןוא גנוטַאטשסױא עשירעט
 טָאה רע תויה ,רעזייוגעו ַא ןעועג זיא קישטליכיא .אנוש ןגעק ףמַאק
 זיא סָאװ ,ןַאמרעטוג טסיטושַארַאּפ רעשידיי רעד .טנגעג יד טנעקעג טוג
 בייל ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ ךעלקערש זיא ,ןרָאװעג טּפַאכעג
 יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ,ןשטייד ליפ טכַארבעגמוא טָאה סָאװ ,קאילאוו
 רענאיזָאק יד ןיא ןענייז 1943 טסוגיוא ןיא ,1943 רָאי ןופ ןפמַאק-רעמוז
 ,ענליוו ןופ טנגוי ןוא רעפמעק ,רענַאיצנעװס ךרוד טריפעג ,ןעמוקעג רעדלעוו

 ןשטייד ןפיוא ןלַאפנָא יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןילַא קישטליכיא
 טכַארבעגמוא ןבָאה רימ, ואוו ,שטיוועצאוו ףרָאד ןוא ןאיזָאק ןיא ןאזינראג
 ."םינינב ערעייז טנערברַאפ ןוא רעטילימ לייט סיורג ַא

 ,י ,מ "סוינליווש דַאירטָא ןשיווטיל ןיא ןײרַא ןענייז רענַאיצנעוװס לייט ַא
 ןַאמ 100 ןעוװעג ןענייז דַאירטָא ןקיטרָאד ןיא זַא טלייצרעד ץעינאקשוב
 ,עיצקַא רעייז עטסקיטכיוו יד .ןדיי ןוא ,ןסור ,רעניווטיל ,ןטַאדלָאס ענעזעוועג
 -סיוא טָאה ,עיצנַאטס רעשירטקעלע רענאיצנעווס רעד ףיוא לַאפנָא םעד
 ןטימ שארב ,ץעינאקשוב ךיוא רעטנורעד---ןדיי רענַאיצנעװס עּפורג ַא טריפעג
 טריפעגכרוד רענַאיצנעװס ןבָאה עיצקַא עטייווצ ַא .שטיוואנאבוא ןַאזיטרַאּפ
 ,קָאשיצודיײיה ייב ,ןאדריג ףרָאד םעד ןוא יקינסאידאּפ ףרָאד ןגעק

 ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז טָאה טנָארפ רעד ןעוו ,1944 רָאי ןופ רעמוז ןיא
 ןטלַאהעג ךיז ןוא זדיוו לטעטש יד טרעבָארעד ןדיי יד ןבָאה ,רעדלעוו יד וצ
 -עגנָא ןַאד זיא גרעבמָארב .רעטילימ ןשיטעווָאס ןופ ןעמוקנָא ןזיב ןטרָאד
 ןדנוא ןיא ןבָאה ןסור, יד .טַאדלָאס סלַא ,ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונ
 םוצ זנוא טקישעג ןוא ףמַאק ןיא ענערַאפרעד ,רענלעז עטינעג ןעזעג
 ןופ רענייא ןיא ."ןטכַאלש עטסיירד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רימ .טנָארּפ
 ,ןלָאטיּפש ןיא ןגעלעגּפָא ןוא טעדנואוורַאפ רעווש ןרָאװעג גרעבמארב זיא ייז
 ,ןסײרּפ"חרזמ ןיא גירק ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש םישדח 4



 קאדעראוואנ ןופ לענוט ַא ךרוד ןפיולטנַא סָאר

 1943 רעבמעטּפעס ןטס23 םעד

 "שיצקַא; עטשרע ערעייז טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה קאדעראוואנ ןיא
 זיא רעטעּפש געט 5 ,ןדיי 4,000 קידנעגנערבמוא ,1941 רעבמעצעד ןט8 םעד
 ןײגסױרַא טוואורּפעג גלָאפרעד ןָא ןבָאה ןדיי 50 ,ָאטעג סָאד ןענַאטשטנַא
 ,טָאטש ןופ

 ענעבילבעגרעביא יד ,1942 ילוי ןט7 םעד ןעוועג זיא *עיצקַאק עט2 יד

 רעטעברַא-יוב ןופ :ןרעגַאל-סטעברַא 2 ןיא טרירטנעצנָאק ןעמ טָאה ןדיי
 ,רעטסוש רַאפ ןטַאטשרַאװ טימ רעגַאל ַא ןוא קָאדעראוואנ ןופ טָאטשרָאפ ַא ןיא
 ,תושפנ 600 ןעוועג ןענייז ןטרָאד .טָאטש ןרעסיוא רעסָאלש ןוא רעילָאטס

 -ַאב ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיטורסייוו 24 ןופ ןרָאװעג טיהעג זיא רעגַאל רעד
 ,ףיוה ןיא רָאטקעשזָארּפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןטכיול

 ,1943 רַאורבעפ ןט6 םעד טרידיווקיל ןרָאװעג זיא רעגַאל רעט1 רעד
 ,שטילעראק ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןוא קאדעראוואנ ןופ ןדיי 12,000 יד ןופ
 םעד, ,550 זיולב ןבילבעג ןַאד ןענייז ,לטעשז ןֹוא טאטשיינ ,בילעס ,שטבויל
 ףיוא ךעלטנעפע טרעכיזרַאפ ךעלרעייפ ןשטייד יד ןבָאה ןדיי לטשער ןקיזָאד
 ,עדער עצרוק ַא ןטלַאהעג טָאה םוארט רַאסימָאקסטיבעג רעד ואוו ,ץַאלּפ ַא
 טביירש -- ,"המחלמ יד ןבעלרעביא ןלעװ ןדיי עכעלצונ ,עקיזָאד יד זַא
 רעבָא טָאה ןעמ --- תונורכז ענייז ןיא שטיוואבייל םייח רעטעװעטַארעג רעד
 טנגוי רעד ייב ןוא ,ןעגנורעכיזרַאפ עשטייד יד וצ יורטוצ ןייק טַאהעג טינ ןיוש
 ,דנַאטשפיוא ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר ןַאד זיא

 ןרעטנוא ,"דנובק ןוא ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח ןופ גנוטַארַאב ַא תעב
 -- ,ןלױּפ ןיא ןויצ ילעוּפ ןופ .ק.צ ןופ דילגטימ ,ןהכ .י ר"ד ןופ ץיזרָאפ

 עדנַאש ַא זיא סע זַא ,טרעלקרעד ןהכ טָאה -- שטיוואבייל רעטייוו טלייצרעד
 ,"רעטסעווש ןוא רעדירב עטריפרַאפ יד ןעמוקעגמוא ןענייז סע יװ ,ןעמוקוצמוא
 ,סרעסעמ טימ -- ,ןָאק ןעמ סָאװ טימ ןשטייד יד ףיוא ןפרַאוװ; ךיז ףרַאד ןעמ ---

 תומשנ יד טימ ןייז ףרצמ ךיז םעדכָאנ ןוא ,לגענ ןוא ןייצ יד טימ ,רענייטש
 ןטנפָאװַאב ַא ןטיירגוצוצ ןטָאלשַאב טָאה גנוטַארַאב יד .ענעמוקעגמוא יד ןופ

 ,"דנַאטשפיוא
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 דנַאטשפיוא םוצ ןעגנוטיירנוצ

 טריטמַא ןבָאה סע ואוו ,עירָאטַאלבמַא רעד ןיא ןעוועג זיא בַאטש רעד
 רערעל רעד :ןעוועג ןענייז רעריפנָא יד .יקסוואבוקאי ןוא ןהכ םיריױטקָאד יד
 יקסוואקאר םהרבא ,שטיווכאווענ בקעי ,שטיװעלעסָאי לרעב רעוט-יבכמ ןוא
 ,ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא סע ,ןהכ .י ר"ד --- רעריפנָא טּפױה :ירדנאמ ןוא
 -טנַאה טימ בוטשךַאװ יד ןטכינרַאפ עפורג ןייז טימ ףרַאד יקסווָאכושזאק זַא
 "ןָאפעלעט יד ןדיינשרעביא ףרַאד ,עּפורג ןייז טימ ,יקסנאלרא ;ןטַאנַארג
 -רַאפ-טארד יד ןדיינשרעביא ףרַאד עּפורג סיקסוואכינרעשט ןוא ןטָאוד
 ףיוא טמיטשַאב ןרָאװעג ןענייז רעקרעװטנַאה עקיניזטסואווַאב רעמ יד ,גנומיוצ
 ךיוא טָאה ןעמ הליחתכל .ָאטעג ןופ טייז רענעי ףיוא ןדיי יד ןריפוצסיורַא
 -עגּפָא טָאה'מ סָאװ ןטַאנַארג-טנַאה 5 ןוא ןרעװלָאװער 6 ,ןסקיב 5 ןגָארקעג
 (=?"ךעטלעג ערעווש, רַאפ טפיוק

 -טרַאּפ יד טימ ןעגנודניברַאפ ןכַאמ טוװאורּפעג טָאה טנגוי יד ןעוו
 גנַאגסױרַא םעד ןרעטש וצ ידכ ,ץלַא ןָאטעג טַארנדוי רעד טָאה ,רענַאז
 טוג ןוא טאר ןופ רעלעק ןיא ןעמענוצ עטקיטכעדרַאפ טגעלפ ןעמ .ָאטעג ןופ
 ןגרָאמ ףיוא ןוא ,לוויטש יד ןעמענוצ ןעמ טגעלפ רענעמכַאפ יד ייב ,ןגָאלשעצ
 ,ןבעגקירוצ

 שיטקַאפ זיא רע ןעוו ,ָאטעג רעקאדעראוואנ ןופ עזַאּפ רעטצעל רעד ןיא;
 ץנעזעועג רָאּפ יד ןבָאה ,רעגַאל-סטעברַא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 ןליוו רעייז ןדיי טריטקיד טינ רעמ, ןיוש ןטנַאיצילָאּפ ןוא סעקינטַארנדוי
 + ףעלטיּפַאק, ענייז ןיא הפי .י טלייצרעד --- ?סעקייהאנ טימ ןגָאלשעג טינ ןוא
 ,דלַאװ ןיא ןפיול ֹוצ ןדיי יד טרעטשעג טינ ןבָאה ייז (=+. . ..םוקמוא ןופ

 ,ןשטנעמ ענעכָארבעצ ענעגייא יד ןעוועג ןענייז יז .ָאטעג ןיא רעוועג ןטלַאה וצ
 ענעפָאלטנַא יד זַא טפָאהעג ןוא . . . טיוט ןופ דנַאר םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 ,"טולב קידלושמוא רעייז רַאפ ךיוא ןעמענ המקנ ןלעוו רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 יז טָאה טַארנדוי רעד זַא רעטעּפש ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןשטייד יד
 יד ןלעטשנייא ףיוא טשרמולכ ,טרַאנרַאפ םיא ייז ןבָאה --- ,ןביולג טרעהעגפיוא

 ,טעדרָאמרעד ןוא טייצ-סטעברַא

 -רעדיוו ןגעוו קנַאדעג וצ טפַאשרענקעג עקרַאטש ַא ךיוא רעבָא ןעוועג
 רעד ייז טעװ ,ןטסילַאיצעּפס סלַא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי לייט --- ,דנַאטש
 דנַאטשפױא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןבָאה םעד ץָארט .ןזָאלרעביא שטיידו
 -נַאטש ענרעזייא עקיציּפש ,סרעסעמ טכַאמעג ןבָאה ןדימש :טרעהעגפיוא טינ
 ,לגד.א ןטָארד יד ןדיינש םוצ ןרעש ,ןעג

 ןופ הטיחש עיינ ַא טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה 1948 יַאמ ןט7 םעד
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 ענעבילבעגרעביא יד טָאהק סָאװ -- ,רעדניק ןוא ןעיורפ רקיע רעד ,5
 ,"ןכָארבעצ ןצנַאג ןיא

 -פיא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןגעוו טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ָאידַאר ןכרוד
 העידי עטצעל יד .טנָארפ ןפיוא ןשטייד יד ןופ תולּפמ יד ןגעוו ןוא דנַאטש
 יד ןעוו זַא ,טהנעטעג ןבָאה סָאװ ,"רעגָאז-ןיינ; יד טקרַאטשעג רעבָא טָאה
 ןדיי יד ןזָאל ךיוא רשפא ייז ןלעװ ,ןפיול וצ ןעגנואווצעג ןייז ןלעוװו ןשטייד
 יד טעוװמ זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה ןזיירק עשטייד ןופ .ור וצ
 ,ראקסאגאדאמ ןייק ןקיש ןדיי

 טעטימָאק-ףמַאק םוצ סעיצַאגעלעד טקישעג ןבָאה *רעגָאז-ןיינ; יד ןעוו
 ןײגסױרַא ןענעק ֹוצ ידכ ָאטעג ןיא גנובָארגרעטנוא ןַא ןכַאמ ןגעוו ןַאלּפ ַא טימ
 "עג טכיירגרעד זיא'ס ןוא ,ןַאלּפ םעד ןעמונעגנָא טעטימָאק רעד טָאה ,דלַאוװ ןיא
 ַא ,ןַאמרעסאוו ,י ןבעגעג טָאה לענוט ַא ןגעוו קנַאדעג רעד .טייקינייא ןרָאװ
 ,ןלױּפ ןופ רעדיינש

 לרעב ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ןַאלּפ ןופ גנוריפסיוא יד
 ךיז טָאה סָאװ ,שטיוואבוקאי טנַאדנעמָאק-ייצילָאּפ םעד ןוא ןשטיוועלעסאי

 וצ גָאט ןדעי טעברַאעג ןבָאװ ןשטנעמ ,רעלדנעטשפיוא יד ןא ןסָאלשעגנָא
 טָאה'מ ןעוו ,גָאטנוז ןעוועג זיא טעברַא רעד ןופ גָאט רעטסקרַאטש רעד .העשכ
 סרעילָאטס יד .ָאטעג ןופ טסימ ןטימ ןעמַאזוצ דמַאז יד ןריפסורַא טנעקעג
 ;טנעװ ענייז ןוא לענוט םעד ןעיוברעטנוא רַאפ רעטערב יד טיירגעגוצ ןבָאה

 ,ןרער ךעלב ןופ טכַאמעג ,ןבָאה .דנַא .א ױנטרָאּפ קענאיל יו ,סרעכעלב יד
 יקצעראווד עשטיא רעלטעשז רעד ;:לענוט ןיא טפול עשירפ ןריפכרוד ףיוא
 ,ןסלעריזַאב סלַא ,ןטסייל טימ ךעלדער ףיוא סעקטענאגאוו 2 ןפַאשעג טָאה
 ןושרג רעקירטקעלע רעד .לענוט ןופ דמַאז םעד טריפעגסורַא ןבָאה סָאװ

 -קעלע עמייהעג ַא טריפעגכרוד רעמעדיוב יד ךרוד טָאה ה"ע שטיוואלאכימ

 רעד ןוא ,עירטקעלע טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאטשרַאװ יד ןופ עיניל עשירט
 ,טביל עשירטקעלע ןגָארקעג ךיוא טָאה לענוט

 "ןרָאק וצ טריפעגסיורַא ןוא רעטעמ 218 ןגיוצעג ךיז טָאה לענוט רעד

 "עג טָאה ןעמ :טרַאנעגּפָא ןעמ טָאה ןשטייד יד .טָאטש ןרעטניה רעדלעפ

 ןענעק וצ ידכ ,ןטעליָאט עיינ ןעיוב ףיוא שינעביולרעד ַא ייז ןופ טרעדָאפ

 ןרַאּפשרעטנוא רַאפ רעטערב טעבנגעג ,דמַאז ענעבָארגעגסיױא יד ןיהַא ןטיש

 -עג ייז ןבָאה ,טקרעמַאב סע ןבָאה ןשטייד יד ןעו ,לענוט ןופ טנעוו יד

 ,ץימש 15 וצ סרעילָאטס עלַא ןבעג



 לענוט ןכרוד ןפיױלטנַא סָאד

 ןעוו ,1943 רעבמעטּפעס גנַאפנָא זיב ןגיוצעג טעברַא יד ךיז טָאה ױזַא
 ןענייז ןַאד ךיוא .ָאטעג ןיא ןעמעלַא רַאפ ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא דוס רעד

 ןקידעבעל ַא; ןיא ןביילב ,הלילח ,ןָאק'מ םערָאװ ,ןפולטנַא ןופ רענגעק ןעוועג
 65 ןוא רַאפ 165 טימ ,גנומיטשּפָא ןַא וצ ןעמוקעג רעבירעד זיא סע ."רבק
 ,ןגעק ןעמיטש

 ןכרוד ןכירקסיורַא ןרַאפ ןימַאלוגער ַא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא'ס

 ,לג,ד .א רעטעּפש-- רע ,רעירפ -- רעװ ,גנונעדרָא רעכלעוו ןיא --- ,לענוט
 זיא ךַאװ יד ןעוו ,טכַאנייב 9 ,1943 ,רעבמעטּפעס ןטס22 םעד ,גָאטנוז

 ןכירק סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ךעלנייוועג יו ,ןעקנירט ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג
 -ספמַאק רעד ןופ רעדילגטימ יד סױרַא ןענייז עטצעל יד .לענוט ןכרוד

 ןיא ןפָאלעג זיא ןעמ ,223 ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ןעמַאזוצ ,עיצַאזינַאגרָא
 ..ןגרָאמ ףיוא עװַאלבָא רעד תעב ןלַאפעג ןענייז לייט ַא .ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ
 ןבָאה לייט ַא .ערעדנַא ןוא ןהכ ר"ד ןלַאפעג ןענייז ,לענוט ןופ ןײגסױרַא םייב

 טקיניײּפרַאפ ןוא טּפַאכעג ןוא טעשזדנָאלברַאפ ,תועט ןלַאטַאפ ַא סעּפע בילוצ

 -עגנָא עּפורג ןייז טימ טָאה שטיוועלעסאי ,ב ךיוא ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג
 (68ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא שידלעה זיא ןוא לָארטַאּפ ןשטייד ַא ףיוא ןפָארט
 ,עיצַאזינַאגרָא-טפמַאק רעד ןופ רעדילגטימ עלַא טעמכ ןענייז ןלַאפעג

 -רַאפ וצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה ןוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה 162 זיולב
 יד טימ טנכערעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןופ ליפ ;ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ענעדייש
 עזַאפ רעטצעל רעד ןיא ןלַאפעג ןענייז ןוא םינכש עשיסורסייוו עשירעדרעמ
 גירק ןכָאנ ןבָאה עטעװעטַארעג יד ןופ לייט ַא .ןילרעב רעטנוא גירק ןופ

 -מוא ןענייז רעפמעק 5 .הכולמ רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק ןיא לײטנָא ןעמונעג
 ,רעוועג סָאד ןבעגּפָא טלָאװעג טינ ןבָאה ייז ןעמעוו ,רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעמוקעג

 זיב ,רעטעמ 200 ןגָארטעג רעדורב ןטעדנואוורַאפ ןייז טָאה יקסוואבוקאי .י
 רעד ;(ןלױּפ ןיא טציא טבעל רעדורב רעד) ,ליוק ַא ןופ ןלַאפעג זיא רע
 רעטעּפש ךיז טָאה יקסוואקאר םהרבא רידנַאמָאק-ןּפורג רעטעװעטַארעג
 רעד ךרוד ןרָאװעג ןעקנָאשַאב זיא ,ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןיא טנכייצעגסיוא
 ,ןלַאפעג רעטעּפש זיא ןוא סנעדרָא טימ טכַאמ-ןטָאר

 טָאה ,סױרַא טינ לענוט ןטימ זיא סָאװ ,ץיבוקרב רעטנָאמרעד רעד
 טנָאקעג טינ ןבָאה סָאװ ,עקנַארק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהַאבסיױא ךיז
 יו ,ןעזעג ןבָאה ןוא סינעטלעהַאב רעד ןיא ןעוועג ייז ןענייז געט 8 ,ןפיול
 םעד . . . רעדנואוו םעד ןקוק ןעמוקעג ןענייז טנגעגמוא ןצנַאג ןופ ןטסירקפ
 רעייז ןזָאלרַאפ ייז ןבָאה טכַאניב סנייא רוּפיכ םוי ."לענוט ןופ גנַאגסױרַא
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 יד זַא ,טלייצרעד ייז טָאה סָאװ ,םולבנעזאר ,רד ןפָארטעג ןוא "הנילמק
 ץיבוקרב ךיוא ,דַאירטָא-סיקסלעב ֹוצ בור'ס ןענַאטשעגוצ ןענייז ענעפָאלטנַא

 טעװענַאזיטרַאּפעגּפָא ןבָאה, ןוא םיא וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז םירבח ענייז ןוא
 (??ןטַאנָאמ 0

 קָאדעראוואנ ןיא "ןרָאטנוב , רעלטעשז

 .לטעשז ןופ ןדיי 154 ןעוועג ךיוא ןענייז ָאטעג רעקאדעראוואנ ןיא

 ,רעלטעשז יד ןופ ,1943 רַאורבעפ ןיא ןעמוקעגמוא זיא ערעייז עּפורג ןייא
 ןפױלטנַא רעצימע גָאט ןדעי טגעלפ ,"ןרַאטנובק רַאפ טמשעג ןבָאה סָאװ

 רעטלַא ןופ ןדַאירטָא יד ןגעוו טרעהעג טָאה'מ ןענַאװ ןופ ,רעדלעוו יד ןיא
 עיסעפ עטעװעטַארעג יד טביירש -- ,יקסנילּפאק שריה ןוא יקצעראווד

 ףייר ןעוועג זיא ןפיולטנַא ןוויטקעלָאק ַא ןגעוו קנַאדעג רעד --- (??יקסוועיאמ
 גָאטרַאפ .רעהפיוא ןָא ןפָאלעג ןענייז רימ, ,1943 יַאמ ןופ הטיחש רעד ךָאנ

 רָאנ . , . ָאטעג ןופ .מלק 4 זיולב ,לדלעוו ןיילק ַא וצ טעילוטענוצ ךיז רימ ןבָאה
 ערעדנַא יד ,עשטשוּפ רענאשטיפיל רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא לָאצ עניילק ַא
 ."ןעמוקעגמוא ןענייז ,לטעשז ןייק ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,יד ,רעקאבילאנ ןיא



 "טנעמענרעוװוַאנ לארענעג , ןיא דנַאטשרעריװ

 "טיה טיול ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא "טנעמענרעוװָאג-לַארענעג, רעד
 ,ןָאיַאר רעוועקַארק :ןענָאיַאר 4 ןופ ,1929 רעבָאטקָא ןט12 םעד ,לעפַאב סרעל
 זיא טָאטש-טּפױה יד ,ןָאיַאר רעמָאדאר ןוא רענילבול ,ןָאיַאר רעװעשרַאװ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןענעז טנעגעגמוא ןוא שזדָאל .עקָארק ןעוועג
 -עגנייא ןענעז טנגעגמוא ןטימ ץעיװָאנסָאס ןוא ןידנעב ךיוא .,?וָאג-עטרַאוו;
 "ךייר,; םעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלש

 ןט1 םעד זיא ,1941 ינוי ןט22 םעד דנַאלסור ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ךָאנ
 -ןָאיַאר רעד "טנעמענרעװָאג לַארענעג, םוצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ,1941 טסוגיוא
 ַא ןרָאװעג ןַאד ןענעז טנעגעגמוא ןטימ ענדָארג ןוא קָאטסילַאיב .עיצילַאג
 ,"ךייר ןט23, ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא ןוא ןסײרּפ-חרזמ ןופ ?טקירטסיד

 רענילבול ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא רענַאזיטרַאּפ

 טפַאשרוװועיָאװ

 -ייצרַאפ וצ טָאה טנגעגמוא ןוא ןילבול ןיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד
 -סגירק עשידיי טימ ןדנוברַאפ זיא רעטשרע רעד .ןעלטיּפַאק עקינייא ןענעכ
 ,ןילבול ןיא ענעגנַאפעג

 גירק ןתעב ןענייז בַאטש-לַארענעג ןשיליוּפ ןופ גנונכערסיוא רעד טיול
 61,000 ןוא ןטַאדלָאס עשידיי 22,216 ןלַאפעג ,1929 רָאי ןיא דנַאלשטיײד טימ
 -ַאּפעס ןענייז ענעגנַאפעגסגירק עשידיי יד .ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז
 -גדוי; עלעיצעּפס ןיא טרירטנעצנָאק ייז טָאה'מ ןוא ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טריר
 ןרָאװעג טקישעגקעװַא לייט ןטסערג ןיא ןענייז עשיליוּפ יד תעב ,"ןרעגַאל
 אלאיב ןופ *ןרעגַאלגנדוי, יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענייז ןדיי לייט .םייה ַא
 ,טנגעג רענילבול ןיא ,אילָאװ אקסנאק ןוא אקסאילדָאּפ

 עשידיי רַאפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג } י ל ב ו ל זיא 1940 רַאונַאי טייז
 רעבָא ,ןַאמ 10,000 ןרירטנעצנָאק טלָאזעג ןטרָאד טָאה ןעמ .ענעגנַאפעג-סגירק
 -עג ליפ ןענייז ,לָאצ עסיורג ַאזַא ןעמענפיוא טנעקעג טינ טָאה הליהק יד תויה
 -רעטנוא .דנַא .א וואטראבול ,ןיזדאר ,וועשטראּפ ןייק סופוצ ןרָאװעג ןבירט
 ןרָאװעג ןסָאשעצ ןענייז ערעדנַא ליפ ,ןלַאפעג רעטרעדנוה ןענייז סנגעוו
 ,ענעבילבעגרעביא יד ןעמונעגפיוא טָאה וועשטראפ ןיא הליהק יד
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 ואוו ,ןילבול ןייק ןעמוקעגנא ענעגנַאפעג 2,000 ןענייז 1940 רַאונַאי ןיא
 ,רעגַאל ןיא טצעזַאב ייז טָאה סָאװ .ס.ס ןופ תושר ןיא ןבעגעגּפָא יז טָאה'מ
 ןבָאה ייז ואוו ,סַאפ עוואפיל ףיוא ןלַאטש-דרעפ עקידרעירפ ןיא טלעטשעגפיוא

 2,000 ךיוא טכַארבעג ןיהַא טָאה'מ .ןעגנוגנידַאב עטסכעלרעפעג ןיא טעברַאעג
 -רַא ןיא טקיטפעשַאב ןדיי יד טָאה'מ .טנגעגמוא ןוא ןילבול ןיא עטּפַאכעג ןדיי
 םעד ןלעטשפיוא םייב ךיוא יו ,דלעפ-טפול ןפיוא ,רעגַאל םעד ץוחמ ךיוא ,ןטעב

 עשיסור 2,000 טכַארבעגמוא רעטעּפש ןבָאה ןשטייד יד ואוו קענַאדיײמ ןיא רעגַאל
 -סגירק יד .ןייז רבקמ טפרַאדעג ייז ןבָאה ןדיי יד ,םלעכ ןופ ענעגנַאפעג-סגירק
 ךיוא סעכעלקערש סעּפע ןָא ךיז טקור סע זַא ,טליפרעד ןבָאה ענעגנַאפעג
 ,ייז ףיֹוא

 -עג ןָאיַאר רענילבול ןיא טָאה ,סיצַאנ יד ןופ ןַאלּפ ןקידהליחתכל ןטיול
 -נָא וליפא טָאה'מ ,"טַאװרעזער רעשידייא ַא ןרעוו ןפַאשעג ,עודיכ ,טלָאז
 -ָאנ ןיא .?טַארָאטקעטָארּפ ןשיכעשט; ןופ ןדיי ןיהַא ןריטרָאּפעד ןבייהעג
 .ס.ס ,קינצָאבָאלג ָאלידֶא ןילבול ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא 1929 ,רעבמעוו

 ןרָאװעג טלעטשעג רעטעּפש זיא סָאװ ,לַארענעג-ייצילָאּפ ןוא רעריפ-עדַאגירב
 וצ ןעוועג זיא ליצ ריא סָאװ ,?עיצַארעּפָא-דראהניירג .ג .א רעד ןופ שארב

 רעקיטליגדנעא רעד ןגעוו סולשַאב ןטימ םאתהב ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןרידיווקיל
 ,1942 ,רַאונַאי ןט20 םעד ןילרעב ןיא ןעמונעגנָא ,עגַארפ-ןדיי רעד ןופ ?גנוזעל

 -נָאק ייר ַא ךרוד ןרָאװעג טלעגנירעגמורַא קעווצ םעד וצ זיא ןילבול

 ,ןיזדוב ,יקינווארט ,ווָאטאינאפ ,ץעשזלעב ,קענאדיימ -- ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצ

 .עקנילבערט עטייוו יד ןוא רוביבאס

 "גרעווָאג לַארענעג; ןיא ,טעטש עטשרע יד ןשיוצ ןעוועג ךיוא זיא ןילבול

 סָאװ ,"סעיצקַא; ייר ַא ןיא ?ןייר-ןדייק טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,?טנעמ
 ןיא ןדיי 45,000 יד ןופ ,1942 לירּפַא ןטס28 םעד טקידנעעג ךיז ןבָאה

 ןרָאװעג טרירטנעצנָאק ןענייז סָאװ ,4,229 זיולב ןבילבעגרעביא ןענייז ָאטעג

 "עד ןשטייד יד ןבָאה ןדיי 25,000 .יקסראטַאט ןַאדיימ טָאטשרָאפ רעד ןיא

 .עניַארקוא ןייק לייט ןוא קינוװארט ,קענַאדײמ ,ץעשזלעב ןייק טריטרָאּפעד

 -בול יד ןגעק ?עיצקַא עטצעל יד .טעדרױָאמרעד ןרָאװעג ןענייז עקירעביא יד

 ןופ ייז טָאה ןעמ ןעוו ,1942 רעבמעוװָאנ ןט3 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןדיי רעניל

 .קענַאדיימ ןייק טיוט וצ טריטרָאּפעד יקסראטאט ןאדיימ

 -ספליה טימ עשרַאװ ןופ ןילבול ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןַאמסָארג עקייכ

 עשרַאו ןייק טכַארבעגקירוצ טָאה ןוא עיצקַא רעד ןופ גָאט ןט5 ןיא רעטלעג

 .העידי ערעטסניפ יד

 ןעמונעג סנטײצַאב ןבָאה רעגַאל-אוואפיל ןופ ענעגנַאפעג-סגירק יד
 .וװ .א .פ טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז .גנוטער ןופ ןגעוו ןכוז
 סָאװ ,ןגָאװצ ריא ןופ ןטלַאהרעד ןוא (עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ עשילױּפ)
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 ןרָאװעג טעבנגעג זיא רעװעג לייט .ןרָאװעג ןטלַאהעג טינ ןענייז
 ,ןילבול ןיא לָאטיּפש ןשירעטילימ םייב דַאלקס ַא ןופ

 זיא ,1942 ,טסוגיוא ןטימ ןיא זַא ,ע"ג ןייז ןיא טלייצרעד דניקסיז ,פ
 -פולאש ,רעשיפ :ענעגנַאפעג-סגירק עדנעגלָאפ ןופ טעטימָאק ַא ןענַאטשטנַא
 ךָאנ ןוא גרעבמעל ןופ גרעבדלָאג ,ףייר ,דלָאג ,רעגעי; יקצוסישּפ ,יקס
 רע תויה ,רעוועג ןפיוקנייא סָאד טױרטרַאפנָא ןעמ טָאה ןדניקסיז .עכעלטע
 ןעמַאװצ ,רע טָאה םישדח 2 ןופ ךשמב .רעגַאל ןופ ץוחמ טעברַאעג טָאה
 80 ,ןטעלָאטסיּפ 34 :יקסוואסיל קַאילָאּפ ַא ייב טפיוקעגנייא ,ערעדנַא טימ

 ַא ןיא טריבורּפסיוא דניקסיז טָאה ןעוועג סָאד .ןליוק 2,500 ןוא ןטַאנַארג
 א55,לָאטיּפש םייב דאלקס ַא ןופ טעבנגעג ךיוא ןעמ טָאה רעוועג -- .טעזאלק

 ןופ ןטָארד-ןָאפעלעט ןוא עשירטקעלע יד ןסיירפיוא טנַאלּפעג טָאה ןעמ
 ןוא קינשטָאבַאלג .ָא ןוילת רענילבול ןופ טרָא-ץיז םעד ןריקַאטַא וצ ,רעגָאל
 "עג זיא 7 עוואפיל ףיוא עּפורג רעד ןופ רעריפנָא רעד .דלַאװ ןיא ןפיולטנַא
 .ןרָאװעג טריפעגסיוא טינ סע זיא תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ .רעשיפ ןעוו
 ערעייז ןופ ןפָאלטנַא 17 ןופ עפורג ַא זיא 1942 רעבָאטקָא ןט10 םעד
 תועד יקולח יד בילוצ .רעגעי ןוא רעשיפ רעטנורעד ,רעצעלּפ-סטעברַא

 (קעטעימ) רעבורג וואלסישטעימ ךיוא ,ערעדנַא ןענייז ,עפורג רעד ןיא
 ,1942 ,רעבָאטקָא ןטס28 םעד ןפָאלטנַא

 ןילבול ןיא ענעגנַאפעג-סנירק עשידיי ןופ דנַאמשפיוא

 יד ןעוו זַא ??,טלייצרעד ,תודע-תיבג ןופ ךמס ןפיוא ,םיובנענעט ;י
 ,קענַאדײמ ןייק ענעגנַאפעגסגירק יד טריפעגקעוַא רעטעּפש ןבָאה ןשטייד
 ךַאװ יד .ןפיול ןזָאלעג ךיז טָאה ןוא טריטלָאװער 500 ןופ עּפורג ַא טָאה
 ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ענעפָאלטנַא בור'ס .טעגרהרעד ליפ ןוא ןסָאשעג טָאה
 זיא לייט ַא .אוואפיל רעגַאל םוצ ןייגקירוצ טזומעג ןוא םירעיוּפ עכעלטנייפ
 40 עּפורג ןייא .ןּפורגירענַאזיטרַאּפ ענעדיישרַאפ ןשיווצ ןבילבעג רעבָא
 סָאװ ,ןקַאילָאּפ ןופ ןגָאװצ יד ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק
 ןטלַאהעגּפָא טָאה סָאד .ןבעל ןבילבעג ןענייז 2 זיולב ,טכַארבעגמוא ייז ןבָאה
 םייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עשידיי יד ךיוא .ןפיול ןופ
 "ַאר ךיז ןוואורּפ םייב לזמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןילבול ןיא דלעפ-טפול

 טריפעג טָאה סָאװ ,לענוט ַא ןבָארגוצכרוד ןזיוװַאב וליפַא ןבָאה ייז .ןעוועט
 ןבָאה ,1942 רעבמעוװָאנ ןט2 ןופ ןשינעעשעג יד רעבָא ,רעגַאל ןופ ץוחמ
 רעייז ןריפסיוא ןזיװַאב טינ ןבָאה ייז ןוא טיירגעגוצ טינ ןפָארטעג ייז
 .ןַאלּפ

 -נַאפעג-סגירק רַאפ רעגַאל ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטעװעטַארעג ַא
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 הנידמ רעלַארטיײינ ַא ןופ ותעשב זיא סָאװ ,טכירַאב ןייז ןיא רעביא טיג ענעג
 100 זַא ,קרָאיװינ ןיא סערגנָאק-טלעװ ןשידיי םעד טקישעגרעביא ןרָאװעג
 רעשידרערעטנוא רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג
 עשיליוּפ ןופ ןעמרָאפינוא טלעטשעגוצ ייז טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעשיליוּפ
 -עגכרוד ענעגנַאפעג-סגירק 100 יד ןענייז ןעמרָאפינוא יד ןיא ,ןטנַאיצילָאּפ
 ךיז ןוא ןילבול ןופ סױרַא ןענייז ,רעגַאל ןופ רעיוט סָאד טכַאנ-ייב ןעגנַאג

 ,ןענַאזיטרַאּפ יד ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה'ס ואוו ,דלַאו םוצ ןגָארקעגכרוד
 יד טימ ןענעכערּפָא טלָאװעג ךיז ףָארטש סלַא סיצַאנ יד ןבָאה ,טכירַאב ןטיול
 ןבירטעג ןילבול ןופ ןסַאג יד ךרוד ייז ןבָאה ןוא ,ענעגנַאפעג-סגירק 0
 טימ ענעגנַאפעגסגירק יד ןופ ףמַאק םוצ ןעמוקעג סע זיא ןַאד ,קענַאדיימ ןייק

 ,ןשטייד יד
 יד ןופ רענייא .רעוועג ןטלַאהַאב ךיז ייב טַאהעג טָאה ענעגנַאפעג לָאצ ַא

 ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג גירק ןרַאפ זיא סָאװ ,שטיװָאנַאגַאק ,ענעגנַאפעג
 זיא'ס ,לַאנגיס ןטדערעגּפָא םעד ןבעגעג טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-טנגֹוי רעשיטסינויצ
 טריקַאטַא ןבָאה ערעדנַא רעטכעוװ-יצַאנ יד ףיוא יירעסיש ַא טנפעעג ןרָאװעג
 רַאפ ןגָארקעג ןוא ןבענרעד ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,דַאלקס-רעוועג ןשטייד ַא
 ,רעוועג לסיב ַא ךיז

 טָאה סָאװ ,גנוליײטּפָא ךַאװ עצנַאג יד זיא ,טכַאלש רעד ןופ טַאטלוזער ןיא
 טָאה ענעגנַאפעג עשידיי יד ןופ .טעגרהעגסיוא ןרָאװעג ,ענעגנַאפעג יד טריפעג
 רעד ייב ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענייז 400 ,ןפיױלטנַא וצ ןבעגעגנייא 800 ךיז
 ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז 2300 רָאנ ןֹוא דַאלקט-רעוועג ןשטייד ןפיוא עקַאטַא

 .סיצַאנ יד ךרוד

 "וקראמ ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןײטשּפע לאכימ ןַאזיטרַאּפ רעד ךיוא
 ףיא רעגַאל םענופ זַא ,תודע-תיבג ןייז ןיא טלייצרעד ,דלַאװ ןיא ווָאש

 100 ךרע ןַא דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ,1942 ,רעבמעצעד ןיא ןענעז ,עוװָאּפיל
 טימ ןלַאפעג זיא סָאװ ,שטיווָאנאגאק טימ שארב ,ענעגנַאפעג-סגירק עשידיי

 ערענעלק ןיא טלייטעצ ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק יד .רעטעּפש ןכָאװ 6

 ןיא רענַאזיטרַאפ ערעדניד טימ ןעגנודניברַאפ טלעטשעגפיוא ןוא סעּפורג

 אז ,דלַאוו

 טננעג רענילבול ןיא רענַאזימרַאּפ עשידיי

 רעד ןיא רעטסויטקַא רעד ןעוועג ללכמ זיא ןילבול ןופ ןָאיַאר רעד

 טנגעג יד ,?טנעמנרעווָאג-לַארענעג , ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשיליופ

 רעד ןפלָאהעגטימ קרַאטש טָאה סע סָאװ ,רעדלעוו ןיא ךייר זיא ןילבול םורָא

 טז רערעדנַא רעד ףיוא .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא

 עקרַאטש יד ןעװעג זיא ,ןילָאװ ןוא דנַאלסורסײװ ןיא ,גוב ךייט ןופ
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 סע רעכלעוו ןופ גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס עטריזינַאגרָא טוג ןוא

 -רַאּפ עשיליוּפ עשיטעװָאסָארּפ יד עציטש סיורג ןגירק רדסכ ןעמונעג ןבָאה
 -וצ ,"אוואדויל אימרַא; רעטעּפש ---"אוואדויל אידרַאװג , רעד ןופ רענַאזיט
 ןעגנולײטּפָא קיטעט ןעוועג רעירפ ןופ ךָאנ טנגעג ןבלעז םעד ןיא ןענייז ךיילג

 עשיליױוּפ עטשרע יד ןעוועג ללכב ןענייז סָאװ ,"אוואיארק אימרא, רעד ןופ

 ,?טנעמנרעווָאג-לַארענעג , ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 ןיא ךיוא יװ -- ןענייז טנגעג רענילבול ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ לייט
 ,ענעגנַאפעג סגירק ענעפָאלטנַא ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג -- ןטנגעג ערעדנַא

 ןבָאה סָאװ ,רענַאטרַאּפ עשידיי יד .רעניואוונייא עקיטרִא טימ ןעמַאזוצ
 רענַאיטרַאּפ רעשילױּפ רעד ןיא ליײיטנָא ןקידוװעעזנָא ןַא ןעמונעג
 ןופ ןוא רעגַאל-סגירק םענופ ענעּפָאלטנַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ,גנוגעװַאב
 -ַאלװ ,קינשארק ,ווָאשוקראמ ,ךעלטעטש ייד ַא ןופ ךיוא יוװ ,ןילבול ןיא ָאטעג

 ,דנַא ,א ,ץילָאמסָא ,ץעיוװָארטסא ,לאפאנא ,וועשטראפ ,עוואד

 זַא ,ןָא טזייוו (ןייטשנרעב .מ) ןידלעז ,מ רעשרָאפ-ןברוח רעטנַאקַאב רעד
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ואוו ,עטשרע יד ןֹופ ןעוועג זיא זיירק רעוװאלוּפ, רעד
 ,רעטָארסיױא-ןדיי ןוא ןטנַאּפוקָא עשיצַאנ יד ןגעק ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ַא ...

 רע (:?גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא עטשרע יד ןעוועג ךיוא ןענייז ןדיי ןוא
 -לַארענעג ןופ רָאנרעװַאג ,קנארפ סנַאה ןופ ךובגָאט םעד ייברעד טריטיצ
 -עג ,1942 רַאונַאי ןטס25 ןופ עטַאד רעד רעטנוא טָאה סָאװ ,טנעמנרעוװָאג
 רעייז . . .; זַא ,ןילבול ןופ רָאנרעװָאג ,רענרעצ טסנרע ןופ רעטרעוו יד טכַארב
 .סעדנַאב יד וצ טקינייארַאפ ךיז ןוא רעדלעװ יד ןיא קעװַא ןענייז ןדיי ליפ
 עדנַאב יד טײטשַאב וואלוּפ ןיא זַא ,לשמל ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ױזַא
 ךירנייה ,רעריפ-סכייר .ס .ס ןופ לעפַאב ןטיול ..."ןדיי 24 ןוא ןסור 3 ןֹופ
 טרָאװ ןטימ טנכיײצַאב ןשטייד יד ןבָאה ,1942 ילֹוי ןט20 ןופ רעלמיה

 ,ןפמעק טפרַאדעג ןבָאה ייז עכלעוו ןגעק ,רענַאזיטרַאּפ יד "ןטידנַאב;

 ךעציָאװ ןופ טעברַא רעד ןופ רעטרעוו יד ךיוא טריטיצ ןידלעז ,מ
 ןטסירעלטיה יד רעבָא זיא סע; :?סעקשזעיצס עשינַאזיטרַאּפ יד ףיוא, יקסוועלוס
 -טנַא זיא לייט ַא .טנַאק רענילבול ןופ ןדיי עלַא ןקיליטרַאפ וצ ןעגנולעג טינ
 ואוו ,"אוואדויל אימרא; רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא יד ןיא ןטָארטעגניײרַא ןוא ןפָאל
 עשילוּפ .וועג ןופ ענייא ,ןעגנולײטּפָא עשידיי 4 טלעטשעגפיוא ייז ןופ טָאה'מ
 ,"ןילבול ןיא רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאוװ ,רענלעז

 עפורג-דנַאטשרעדיװ ַא טעדליבעגסיוא ךיז טָאה ,לשמל ,קינשארק ןיא
 טפַאשרַאפ ךיז ץילימ רעשידיי רעד ןופ ףליה רעד טימ טָאה סָאװ ןַאמ 60 ןופ
 אימרא, רעד טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיוא ךיז ןוא רעוועג לסיב ַא
 זיא יז .ץישעשזר לטעטש ןיא ,רעטנעצ ןקיאייברעד ריא ןיא "אווַאיארק
 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז רעדילגטימ עריא 40 ןוא ןטָאררַאפ ןרָאװעג רעבָא
 -יטרַאּפ יד טכיירגרעד 8 זיולב ןבָאה עקירעביא יד ןופ ,ָאּפַאטשעג רעד ךרוד
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 הליחתכל (*?אוואדויל אימרא,; רעד וצ קעװַא ןענייז ןוא דלַאװ ןיא רענַאז

 ,אוואיארק אימרא, רעד ןא ןסילשנָא ךיז ךעלטעטש יד ןופ ענעפָאלטנַא ןגעלפ
 ,םזיטימעסיטנַא ריא ןופ ךעלרעפעג ןטילעג רעבָא

* 
 לא לא

 ,טלייצרעד ןילבול ןופ ץילבנױעטש לטָאמ רענעבילבעג-ןבעל רעד יוװ
 ףיוא ןוא רעפרעד יד ןיא ,עװָאכיב ןוא ןילבול ןשיווצ טיבעג םעניא? ןבָאה

 ללכב ,1941 ןופ ןיוש טלקמ םוקמ ַא טכוזעג ןילבול ןופ ןדיי ךס ַא ,ןענאדיימ
 19423-42 ןרָאי יד ןיא טנעקעג בָאהֹ'כ עכלעוו סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז
 סנעמעוו ,סעּפורג עטרילאזיא ,ערענעלק ןעוועג ,רעדלעוו רעצילָאמסָא יד ןיא
 ךיז וצ רָאנ ןשטייד יד ןגעק גירק ןריפ וצ ױזַא טשינ ןעוועג זיא'ס ליצ
 (5?,ןפוא ןוויטקַא ןַא ףיוא ייז ןגעק ןציש

 ןוא רעטָאפ ןייז טימ ןטלַאהַאבסיױא ךיז 1942 טייז טָאה ןײלַא ץילבנרעטש

 רעד ןיא םירעיּפ ייב ןוא ןעיירעקַאהנייטש ענעזָאלרַאפ ןיא רעטסעווש
 ליפ ןפָאלטנַא ןענייז ןילבול ןופ ןעוֶו ,1942 תוכוס םורַא .טנגעג רעצילָאמסָא
 ןענייז ,ץעשזלעב ןייק ןייג טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,טנעגוי רקיע רעד ,ןדיי

 רעוועג ןפיוק טריבורּפ טָאה ןעמ .ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןרָאװעג ןפַאשעג ייז ןופ
 רעשילױּפ רעקידרעירפ רעד ןופ ןעמוקַאב סע ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ ייב
 ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד ."ןינע רערעװש ַא ןעוועג זיא סע; רעבָא ,ײמרַא
 -טנַא יד ןופ רענַאזיטרַאּפ ייב רעדָא ,סקיב ַא ,רעװלָאװער ַא ןעמוקַאב ךָאד

 .ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס ענעפָאל
 ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ רעלדניברַאפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ץילבנרעטש

 סלַא קודצ םענייא טימ ,ןדיי ןטימ ןַאמ 20 ןופ עּפורג ַא ןגעוו טלייצרעד

 ןלַאפַאב יז ןענעז ,"ַאװָאיַארק ַאימרַא? ןופ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ .רעריפנָא

 ,טוג ַא ףיוא ןוא רעדלעוו ערעדנַא ןוא רעוועשיט ,רעצילָאמסָא ןיא ןשטייד

 .שטייד א-חצור ַא ךרוד טעטלַאװרַאפ

 -רענַאזיטרַאּפ ַא ךָאנ טימ ןפָארטעג ךיז קודצ טָאה לַאפרעביא ןתעב

 רעדָא ,רעגנירּפש ענאי רענילבול םענופ טריפעגנָא ,ןדיי 60 ןופ עפורג

 .ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס 12 ךיוא טרעהעג ןבָאה'ס רעכלעוו וצ ,רעגניז

 .ךעלטעטש עקימורַא ןוא קינשָארק ןופ ןעוועג ןענייז ןדיי בור'ס

 רעבָא טָאה; ַאזַא סלַא עטלעטשרַאפ יצ ,"אווָאיארק אימרא, ןופ עּפורג יד

 םיטרּפ .טכַארבעגמוא ייז ןוא רעוועג ןבעג ןופ גָאזוצ ןטימ ,ןדיי יד טרַאנרַאפ

 ןקינזער טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,ןַאמרעמיצ קעינעה טלייצרעד טָאה םעד ןופ

 .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי *רעטריזינַאגרָא טסעב? רעד ןופ רעריפנָא ןעוועג

 .סַאג עוואפיל ףיוא רעגַאל ןופ ,רענעגנַאפעג-סגירק ַא ןעוועג זיא רעטצעל רעד

 "רעד טָאה סָאװ עדנַאב רעד ןופ 7 רעטעּפש ןסָאשרעד ןבָאה לָאז ןַאמרעמיצ

 ןבָאה ןדיי .עּפורג סקודצ ןופ ענעבילברַאפ יד טלמַאזעג ןוא ,ןקודצ טעגרה

 ."אווָאדויל אידרַאװג? רעד ןיא ןטערטניײרַא ןעמונעג ןַאד
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 ןשילוּפ ןפיוא לַאפרעביא ןַא טריפעגכרוד עּפורג יד טָאה 1943 ביײהנָא
 ייב רעוועג סָאד ןעמונעגוצ ןוא ץיווערטעיּפ ןיא טַאירַאסימָאק-ײצילָאּפ

 ןלַאפעג זיא ןַאמרעמיצ .וויכרַא םעד טנערברַאפ ךיוא יו ,טײל-יײצילָאּפ 7

 ,1943 רעמוז ףוס

 וואלוּפ ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 -רַאפ סרעדנוזַאב רעדלעװו רענילבול יד ןיא ךיז ןנָאה 1943 גנַאפנָא

 ןבָאה ןעייר ערעייז ןיא ,"אוואדויל אימרא; רעד ןופ סעיצַאמרָאפ יד טקרַאטש
 "רעד רעד ןיא ,רקיע רעד טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןענופעג ךיוא ךיז
 -גירג לאיחי ןופ ןלײטּפָא יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא עּפורג סרעגעי רעטנַאמ
 רעטריזינָאלָאּפ ַא ,יקצינטאקס ןופ ,לײטּפָא-(המקנ) "אטסמעז, םעד ןוא ןַאּפש
 ַאימרא; רעד ןופ ןָאילַאטַאב ַא ןופ רידנַאמָאק רעטעּפש גרעבמעל ןופ דיי

 ,גוב ןוא שּפעיוו ןכייט יד ןשיווצ "אווָאדויל
 ןפַאשעג ןבָאה ןילבול ןופ ענעגנַאפעג-סגירק עשידיי ענעפָאלטנַא יד

 ןבעל ,ץעווַאבארג ןופ ןָאיַאר ןיא ,?אוואדול אידראווג; רעד ןופ ףליה רעד טימ

 עשילױּפ עטנַאקַאב) רעטאלפ עילימע ןופ .,גא גנולײטּפָא ןַא וװעשטרַאּפ
 רעגעי (לימע) לאומש טימ שארב (טייקידנעטשטסבלעז רַאפ ןירעפמעק
 ןענַאטשעגוצ ייז וצ ןענייז ןטרָאד .רעטערטרַאפ סלַא ,רעבורג קעטעימ ןוא
 ןײטשרעטָאל ,ןיטשרעטאל לאכימ טימ שארב ווָאשוקראמ ןופ םיטילּפ
 יז ןעו ,1942 רעבמעוָאנ ןיא ןבעל-ןַאיטרַאּפ ןייז ןביוהעגנָא טָאה
 -דלַאוװ; ַא ןריפ ןבױהעגנָא ןוא וואשוקראמ ןופ ןפָאלטנַא סקעז עבלאז ןענייז
 ןּפמוז ןיא לָאמַא ןפָאלשעג ;סעקנַאילמעז ןוא סערָאנ ןיא טבעלעג :"ןבעל
 ןבָאה ייז .אנוש ןכרוד רדסכ טגלָאפרַאפ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא רָאג רעדָא

 םירעיוּפ יד ןעָארד טזומעג טפָא ןוא ןופ ןליוק 20 זיולב טימ ןסקיב 4 טַאהעג |
 "רַאפ ַא ןגָארקעג ייז ןבָאה רעטעּפש .זיּפש ןעמוקַאב וצ ידכ ,רעוועג טימ
 זיא סָאװ ,ענעגנַאפעגסגירק עשידיי ןופ עּפורג רעטנָאמרעד רעד טימ גנודניב
 םוצ זיולב רעבָא ייז ןענייז ,רענלעז עטביאעג .ןילבול ןיא רעגַאל ןופ ןּפָאלטנַא

 ,ןייטשרעטאל טביירש --- ,ןפָאװ טימ ןעמוקעג לייט

 -טנַא יד טימ ,20 זיב ןסקָאװעג זיא ענעגנַאפעג-סגירק ןופ עּפורג סרעבורג
 ,טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ ַא וצ ןטָארטעגוצ עלַא יז ןענייז ,ווָאשוקראמ ןופ ענעפָאל
 -געגנַאפעג ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,קעילָאט טנַאנעטײל .וואס טימ שארב
 -עסיטנַא ןקימורַא ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה עּפורג עטקיניײארַאפ יד .טפַאש
 ,םזיטימ

 רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןענופעג ךעלדנע ייז ןבָאה 1943 גנילירפ ןיא
 ,רַאשטָאמ קעטעימ ךרוד טריפעגנָא ,טנעגעג רענילבול ןופ ?אווָאדויל אימרא;
 ,שזפעיוו ךייט רעד ייב ,רעדלעוו רעװעשטרַאפ יד ןיא ןעוועג זיא עזַאב רעיײז
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 ןַאּפשנירג ליכ ןופ ליײטּפָא רעד ןענַאטשעג זיא ךייט טייז רעדנַא רעד ןופ
 רעכלעוו טימ ,עּפורג סנַאמכיילב ךיוא ןענַאטשעגוצ ייז וצ זיא רעטעּפש
 סָאװ ,ץעשעל טוג ןיא ןָאזינראג ןשטייד םעד ןלַאפַאב ןעמַאזוצ ןענעז יז

 .טעברַא עיסרעוויד ןיא רעטש ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא

 עטגַאװעג ייר ַא טריפעגכרוד עּפורג יד טָאה ,גנוריפ סקעילאט רעטנוא
 יד ןיא רעפיט קעװַא ןוא עזַאב רעייז ןזָאלרַאפ טזומעג רעבָא ןבָאה ייז .סעיצקַא
 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סע ואוו ,וואשוקראמ ןופ ,מלק 5 ,רעדלעוו רעילאוו
 רעבָא ,ןפלָאהעג ייז טָאה ןעמ .,ןפָאװ ןָא ,ךעלטעטש עניילק ןופ ,ןדיי 0
 יד טבעלעגרעביא ןבָאה ייז ןופ עטלייצעג זיולב .טלעג ןוא ןסע טימ רָאנ

 ,המחלמ

 רעוװעשטראפ 70-80 טימ לַאּפ רעד ךיילגוצ טנָאמרעד ןײטשרעטַאל

 זיא סקיב ַא;? .גירק םעד ןבעלרעביא ןזיװַאב ,סקיב ַא קנַאד ַא ,ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ןדיי ךס ַא זַא -- ןייטשרעטאל טקידנערַאפ --- רעכיז ןיב'כ ."ץלַא ןעוועג ןַאד
 ןבָאה ייז ןעוו ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןטלָאװ
 ןיא .ךעלטעטש יד ןיא עטסלוטטרעוו סָאד ןעוועג 1942 ןיא זיא סָאד .רעוועג

 טַאהעג ןשטייד יד רעבָא ןבָאה ,"ןפָאװ גונעג ןעוועג ןיוש זיא 4

 טעמכ ןיוש ןענייז טנגעג רענילבול ןיא .טעברַא עקיטולב רעייז טקידנערַאפ
 (=+" . . . ןעוועג טינ ןדיי ןייק

 "אוואדויל אימראק רעד ןופ דידנַאמָאק רעטעּפש ןרָאװעג זיא קעילַאט
 ןענייז םירבח ענייז טימ קעילָאט .וואטרעוועל-וואשוקראמ-ןילבול טנגעג ןיא
 -רעביא יד .ןשטייד ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא רעקנוב רעייז ןעוו ,ןעמוקעגמוא
 םענעגנַאפעג-סגירק םעד רידנַאמָאק רעייז סלַא ןבילקעגסיוא ןבָאה ענעבילבעג

 .רעגעי
 טריפעגכרוד ייז ןבָאה "רעטאלפ אילימע ןופ .נ.א עּפורג; ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןופ ןלַאפנָא ןגָאלשעגּפָא ,ןטעברַא-עיסרעוויד רעדלעוו ענעדישרַאפ ןיא
 -ּפָא סרעגעי .ווָאשוקראמ טריקַאטַא וליּפַא ןוא ".ז.ס.נ, רערענָאיצקַאער רעד

 .ןַאּפשנירג לאיחי ןופ גנוליײטּפָא רעד ןיא ןיירַא זיא לייט

 ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןופ קינָארכ רעשיליוּפ רעד ןופ טגנערב ןידלעז ,מ

 עידרַאװג-סקלָאפ רעד ןופ ןפמַאק יד ןופ רַאדנעלַאק, 44"1942 ןרָאי יד ןיא

 עטצעל ,סיוא טזייוו ,עדנעגלָאפ ."טנעגעג רענילבול ןיא יײמרַא-סקלָאפ ןוא

 ; גנונעכייצרַאפ

 ןתעב ןלַאפעג ,אקסווָאליבישּפ ַאילָאװ ןיא ןענעז ,1944 ,רַאורבעפ ןיא

 -רַאּפ יד ייב .עטעדנואוורַאפ 3 ןוא ןשטייד 3 עירעמרַאדנַאשז רעד טימ ףמַאק

 .רעגעי רעריפנָא רעד ןלַאפעג זיא רענַאזיט

 -נעטש ףיוא ןבָאה רימ ןעוו ,גָאט םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעוו'כ,

 טביירש ,"רעגעי השמ טנַאדנַאמָאק ןוא רבח ןרעייט רעזנוא ןרָאלרַאפ קיד

 -עג טינ ,תונורכז ענייז ןיא ןייטשניבור לאומש ,ןַאזיטרַאּפ רעוואשוקראמ רעד



255 

 ,ףמַאק ןופ טרינגיזער טינ עפורג יד טָאה ,טסולרַאפ ןרעווש ןפיוא טקוק
 ךרוד ןסָאשַאב ןרָאװעג ,ווָאטראבול ןבעל ףרָאד ַא ןיא ייז ןענעז רעטעּפש

 טל ,ןבָאה סָאװ ,סקאל עקוואוו ןוא רעגניטע דוד ןרָאלרַאפ ןוא ןשטייד
 ןטַאנַארג טימ ןעגנערבמוא טיוט ןרַאפ ןזיװַאב ,רעױּפ ַא ןופ גנולייצרעד רעד
 א?ו,סיצַאנ ליפ

 ןגעוו ןידלעז טלייצרעד ,"םוירַאדנעלאק, ןטנָאמרעד ןופ ךמס ןפיוא
 -עגנָא זיא ,יקסלוטעיזָאק .,נ.א גנולײטּפָא יד 1 :ןעגנולײטּפָא עשידיי 2 ךָאנ

 סלַא ,טרינַאיצקנופ הליחתכל טָאה ןוא רעבורג קעטעימ ךרוד ןרָאװעג טריפ
 לאומש טימ שארב ,רעטאלפ עילימע ןופ .נ.א גנולײטּפָא רעד ןופ לייט ַא

 גנולײטּפָא-יקסלוטעיזאק יד זיא ,ןלַאפעג 1944 גנַאפנָא זיא רע ןעוו .רעגעי
 ןופ טשער סָאד ןיא רעטעּפש .ואלוּפ ןופ טנגעג ןיא קיטעט ןײלַא ןעוועג

 -נירג לאיחי ןופ גנולײטּפָא רעטנָאמרעד רעד ןיא ןיירַא ןעגנוליײטּפָא עדייב
 ןוא ועשטראפ ןופ טנגעג רעד ןיא קיטעט ןעוועג ללכב זיא סָאװ ,ןַאּפש

 ,עוואדאלוו

 יו ןעוועג ,רעכיז ,זיא שטיוועלעסאי קערעב ןופ .נ.א גנוליײטּפָא יד 2
 ,וועג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .גנולײטּפָא עשידיי ַא ,טגייצ ןײלַא ןעמָאנ ריא

 -עגסיוא זיא ןוא ןטקַא-עיסרעוויד טריפעגכרוד יז טָאה טוג ףעזוי ריציפָא
 ואוו ,עשטשוּפ רעקסלָאפ רעד ןיא ןשטייד יד טימ ףמַאק ןרעווש ַא ןענַאטש
 (55,עיצינומַא ןוא רעוועג ליפ טרעבָארעד טָאה'מ ןוא ןלַאפעג ןענייז ןשטייד 7

 ןַאּפשנירנ לאיחי ןופ גנולײטּפָא עשידיי יד

 רעטצעל רעד ךָאנ דלַאװ ןיא םירבח טימ ןפָאלטנַא זיא ןַאּפשנירג לאיחי

 -סגירק עשיסור ןפָארטעג ןבָאה ייז ,ןדיי רעוועשטראפ יד ןופ עיצַאטרָאּפעד
 ,ןַאמ 40 טלייצעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ,רָאדַאיפ ,םענייא טימ שארב ענעגנַאפעג
 ,ןקַאילַאּפ-םירסומ ןגעק ןטקַא -רָארעט טריפעגסיוא ייז ןבָאה 1943 גנַאפנָא
 רעניארקוא טימ םרָאפ ַא גלָאפרעד טימ ןלַאּפַאב ,ןדיי ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ
 ,גנודיילק ןוא רעוועג ,זייּפש טרעבָארעד ןוא יײצילָאּפ

 ןדיי יד ךיז ןבָאה ?אוואדויל אימרא, יד ןענַאטשטנַא זיא סע ןעוװ
 ןיא ןלַאפ ןייז ךָאנ .דָאלָאה רענַאזיטרַאּפ ןופ עּפורג רעד ןא ןסָאלשעגנָא
 ,("אטסמעז,) יקצינטָאקס דיי רעד ןעמונעגרעביא גנוריפנָא יד טָאה ,דלַאװ
 -נירג טימ שארב עּפורג עשידיי יד .ףעלַא קעילָאב רעטערטרַאפ ןשידיי ןטימ
 ,גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעייז ןיא ןיירַא זיא ,(?ליחק םינָאדווייספ) ןענַאּפש
 רעטשרע רעד ןיא טרפב ,ןעגנוליײטּפָא 2 ערעדנַא יד ןיא ךיוא ןעוועג ןענייז ןדיי
 רענַאטרַאּפ לָאצ יד .ןשטנעמ ענעבילברַאפ סרעגעי ןעוועג ןענייז סע ואוו
 טימ ,?סעינַאּפמָאק, ןוא "ןענַאילַאטַאב; ןיא טלייטעג ,ןסקַאװעג רדסכ זיא
 טרעבָארעד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .גנונעדרָא ןוא ןילּפיצסיד רעשירעטילימ
 זיא סָאװ ,וואטראבויל ייב ווארטסא רעטנורעד ,ךעלטעטש ךיוא ןוא רעפרעד
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 טקרַאטשרַאפ רעמכָאנ ךיז טָאה טּפַארק רעייז ,?טָאטש-טּפוה, רעייז ןרָאװעג
 עטנפָאװַאב טוג גוב טייז רעטייוצ רעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו

 . רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס
 -נירג טימ שארב גנוליײטּפָא עטשרע ןוא עטרעפ יד זיא ,1944 לירּפַא ןיא

 ןַאבנזיא רעד ףיֹוא ,עבַאגפיוא עלעיצעּפס ַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג ,ןענַאּפש

 ףױרַא זיא סע ןכלעוו ףיוא קירב ַא ןסירעגפיוא ןַאד ןבָאה ייז .ןילבול-םלעכ
 ןלַאפעגנײרַא זיא וויטָאמָאקָאל רעד .טנָארפ םוצ רענלעז עשטייד טימ ןַאב ַא

 ןבעגעגנָא ןַאד ןבָאה ןלעוק עשטייד .ןענָאגַאװ קידנּפעלשטימ ,רעסַאװ ןיא

 ,500 ףיוא טצַאשעג ייז בָאה רענַאזיטרַאּפ יד ,200 ףיוא עטעגרהרעד לָאצ יד

 ,רענלעז טימ ןישַאמ עשטייד ַא טּפַאכעג ,קירוצ ןייג םייב גנולײטּפָא עט4 יד

 אמאי ףרָאד םעד ןלַאפַאב ךיוא ןענייז ייז .עיצינומַא ,ךיש, רעדיילק ,ןסקיב 0

 ,ןפָאלטנַא ןשטייד יד ןענייז ,העש 2 ןופ טכַאלש ַא ךָאנ .וואטראבויל ןבעל

 (??,ןרידנומ ןוא רעוועג ,50 ןופ ןַאזינרַאג ןופ עטיוט 26 קידנזָאלרעביא

 שארב ,גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עסיורג ַא ןעמוקעגנָא זיא ,1944 ץרעמ ןיא

 עטריזיליבָאמ ןקַאילָאּפ) "ךיקסלאפ בוטאירטאּפ קעזנָאיװז, ןופ ןיקסוואנאי טימ

 (עװקסָאמ ןיא

 סָאד ןריניזַאגַאמ ןוא ןעמענּפָארַא טימ טקיטפעשַאב ןַאד ךיז ןבָאה ןדיי יד

 ,דנַאלסור ןופ ןטנַאסעד-טפול יד ןופ רעוועג

 -עג ןדיי יד ןבָאה ,ןיקסוואנאי ןופ גנולײטּפָא רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןזיװַאב ןבָאה ייז רעבָא ,ןשטייד טימ ףמַאק ןרעוװש ַא ןייטשוצסיוא טַאה

 .רעדלעוו רעוועשטראפ יד ןיא ןײגניירַא ןוא ךייט-שזפעיוו םעד ןייגרעבירַא

 רענַאזיטרַאּפ עטריּפיװקע טוג עשיטעווָאס לָאצ ַא טנגעגַאב ןבָאה ייז ואוו

 .ןּפורג

 -עטעװ ןשידי טימ שארב (המקנ) "אטסמעז/ ליײשטּפָא רעד

 ןבָאה (ןַאּפשנירג לאיחי) ליח ןופ ליײטּפָא רעד ןוא יקצינטאקס רַאניר

 ןַאטיּפַאק ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד .ןדיי ליפ טַאהעג ןעמַאזוצ

 עשידיי יד .טנַאסעד יד ןופ ףליה עסיורג ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,אקלָאק

 ןרעביא ןריפרעבירַא גַארטּפױא םעד ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 ןוא יקסוװאראמ-אקבוסָא ,ןַאמענאה ,רענבָארד .ס.פ.פ ןופ סרעוט יד טנָארּפ

 וצ גוב ןזיב טריפעגוצ ייז טָאה ןעמ .יקסלאכיּפס לַארענעג ןקיטפניק םעד

 ןייטשלאוו קעדאלװ ,ןדיי יד ןופ רענייא .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשיסזד ַא

 ןלױּפ ןיאלעראמ רעטייווצ ַא ,לארשי ןיא טצעי טבעל

 וועשטראפ ןופ טנגעג ןיא רענַאיטרַאּפדיי

 אילָאר .נעג טכוזַאב ךיוא רעטעּפש טָאה עזַאב-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 -ראפ יד ןיא ןרָאװעג טרעייפעג ןַאד זיא 1944 יַאמ רעט1 רעד .יקסרעמישז

 טרישרַאמ ןבָאה תולייח יד .טייקכילרעייפ רעדנוזַאב ַא טימ רעדלעוו רעוועשט

 ןדַאלעגנייא ןענייז רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד ןוא לַארענעג ןרַאפ
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 יַאמ ןט3 ןופ בוט-םוי רעלַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד .החמש רעד וצ ןרָאװעג
 ,קירעהעג יוװ ןרָאװעג טרעייפעג ךיוא זיא

 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןַאד ןענייז ןדיי יירד ךָאנ ןוא ןַאּפשנירג לאיחי
 | ,ןריציפָא

 -ַאב ךיז ןבָאה ,ןּפורג עשיטעווָאס טימ ןעמַאזוצ ,עינַאּפמָאק סנַאּפשנירג

 ןעילימַאפ ןשידיי ַא ץוש רעייז רעטנוא ןעמונעג ןוא ,וואשוקראמ ןבעל טצעז
 .ןענייטשניבור טימ שארב .,רעגַאל

 ,רענַאזיטרַאּפ 600 ללכב ןעוועג ןַאד ןענייז ןָאיַאר רעוועשטראפ ןיא
 רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי 200 ןוא ןסור 400 רעטנורעד
 "ןַאבנזייא רעד ףיוא ,ןטקַא-שזאטאבאס ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה
 ,קסנימ ןייק טריפ סָאװ ,עיניל

 שזּפעיװ ןכייט יד ןשיוצ ןגיוצעג ןַאד ךיז טָאה ןָאיַאר-רענַאזיטרַאּפ רעד
 .ןריקַאטַא וצ םיא טגַאװעג טינ ןבָאה ןשטייד יד ןוא גוב ןוא

 זיא ,םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טרעטנעענרעד רדסכ ךיז טָאה טנָארפ רעד

 רעסיורג ַא ךיוא ייז ןשיוװצ ןעוועג ."סעקינטנַאסעד; לָאצ יד ןגיטשעג ךיוא
 ,גנומַאטשּפָא רעייז טנקיילעג ןבָאה עלַא טעמכ רעבָא ,ןדיי טנעצָארּפ

 -יטרַאּפ יד ןגעק סעקַאטַא עירעס ַא ןבױהעגנָא ןַאד ןבָאה ןשטייד יד

 עכעלטע טרעיודעג טָאה ףמַאק רעד ,עיררעליטרַא ןוא סרעבמָאב טימ ,רענַאז
 עניילק ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עטרעגַאלַאב יד .געט
 ,רעדלעוו רעווָאנאי יד ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ליפ .סעּפורג

 -יטרַאּפ יד ןשיװצ םזיטימעסיטנַא טקעלּפטנַא ךיוא ןַאד ךיז טָאה סע
 ייב טנַאטװידא ןרָאװעג זיא סָאװ ,אקלָאק רעטנָאמרעד רעד ,רענַאז

 ןעמעננָא טגַאזטנַא ךיז טָאה ,בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ ףעש ,ראשטָאמ רָאיַאמ
 עשיטימעסיטנַא יד .גנולײטּפָא "סאטסמעז; ןופ ןדיי ענעבילבעגרעביא יד

 -טנַא ןבָאה ,תונכשב ןעוועג ןענייז סָאװ ,"אוואיארק אימרא; ןופ ןטפערק
 "עגנָא ךיז ןדיי יד ןבָאה ,םעד ךרוד טרימרַאלַא .רעגַאל ןשידיי םעד טנּפָאװ
 ךיוא .יקסווָאנאראב .נעג ןופ דַאירטָא ןשיטצוװָאס ןסיורג םעד ןא ןסָאלש
 טרעדנוה עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןיהַא רעבירַא זיא עּפורג סנייטשרעטאל
 -יּפַאק ןטנָאמרעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב-ךַאװש
 ןבָאה סָאװ ןשטייד יד ןּפַאלקעצ וצ ןזיװַאב רעטעּפש ייז ןבָאה יקצינטאקס ןַאט
 ,150 םורַא ןעוועג ןַאד ןענייז ןטסולרַאפ עשטייד יד .ןעלגנירמורַא טלָאװעג ייז
 זיא -- רענַאזיטרַאּפ עטסשידלעה יד ןופ רענייא --- יקצינטאקס ךיוא רעבָא
 ,ןלַאפעג

 רעריפ-רענַאזיטרַאּפ ןשידיי ,ןטנָאמרעד םעד ,רעטערטרַאפ ןייז קנַאד ַא
 -ידנעטשרַאפ ַא רעטעּפש ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא (קעלָאב) ףעלא וואטסוג
 רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סָאװ ,"ןענָאילַאטַאב-םירעיּפאש יד טימ גנוק
 ,יימרַא-סקלָאפ
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 ילינ םענייא טימ שארב גנוליײטּפָא ןַא ןגעוו טלייצרעד םיובנענעט .י ךיוא
 ןוא ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןָאילַאטַאב ןשידיי ַא ןפַאש טמיורטעג טָאה סָאװ
 ,(קרָאי ןינ ןיא טצעי) ,ןישטמעט לאכימ "רָאכַאנז; טימ שארב ,גנולײטּפָא ןַא

 רענַאזיטרַאּפ"םירױטקָאד עשידיי

 ןוא טַאטופעד-םייס .וועג ןופ םעדייא ,("רָאכַאנז;) ןישטמעט .מ ר"ד

 -ַאז לימע .רד ,ןלױּפ ןקידהמחלימכָאנ ןיא טעטימָאק-ןשידיי ןופ רעציזרָאפ
 ןבעל ,ץעיווָאבארג ןייק ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קעװַא זיא -- ,ןייטשרעמ

 יוקיל רעד תעב .רָאטקָאד סלַא טריציטקַארּפ טָאה רע ואוו ,ווָאשעיבורה
 וצ ןעגנולעג עגר רעטצעל רעד ןיא םיא זיא ,ןדיי עקיטרָאד יד ןופ עיצַאד
 עטנפָאװַאב רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טָאה רע ואוו ,דלַאװ ןיא ןפולטנַא

 ,טבילַאב רעייז ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .עּפורג-ספמַאק ַא ןעפַאשעג ןדיי
 ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד ייב ייס ,רענַאזיטרַאּפ יד ייב ייס

 -טּפיוה ןרָאװעג ךיוא זיא רע .ןלייה וצ ידכ ,ןכוזַאב טפָא טגעלפ רע עכלעוו
 (יַאוװָאדויל .ַאימֹרַא) ײמרַא-סקלָאפ רעד ןיא טסניד-ראטינאס ןופ רעריפנָא

 -יטרַאּפ עלַא רַאפ ,דלעפ ןיא טסניד-ןיצידעמ ַא טריזינַאגרָא טָאה ןוא
 ןעוועג זיא דלעה רעשיניצידעמ ַא ךָאנ ,טנגעגמוא ןופ ןטפַאשרעּפרעק-רענַאז

 .*עשרַאװ ןופ שריה רָאטקָאד רעקירעי-70 רעד ןוא סעילוגראמ .וו ,רד
 -קָאד עלַא טעמכ זַא ,ןָא טזייוו ווָאקרוט סאנָאי רענעבילבעג-ןבעל רעד

 -טַאיריק ישזעי .רד יװ ,ןדיי ןעוועג ןענעז ײמרַא-סקלָאפ רעד ןיא םיריוט

 ;?ינטנעכ) שילאק ןופ טָאר ישזעי ,רד "טריונא ַא --- יורפ ןייז טימ רעפעס
 קעשטיוו וואלסינאטס רָאטקָאד רעשידיי רעד ,דנַא .א ,רעגרעב קענאי ,רד

 רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רָאטקָאד-טּפױה ןעוועג זיא וװוָאכָאטסנעשט ןופ
 המחלמ יד טבעלעגסיוא רע טָאה ,יוג ַא יו קידנעעזסיוא ,"אווָאיארק אימראג

 א?+,רענַאזיטרַאּפ עכילטנייפ-ןדיי יד ייב
+ 
 2 לא

 יד ןשיװצ חטש רעד זיא ,טנָארפ ןופ גנורעטנעענרעד רעד בילוצ

 רענַאזטרַאּפ יד ןופ עגַאל יד ןוא רענעלק ןרָאװעג ןסור ןוא ןשטייד

 ךרוד ךיוא ןרעוװ טריקַאטַא רדסכ ןגעלפ ייז לייוו ,ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא

 ,ןשטייד עדנטערטקירוצ יד

 טימ ףמַאק ןרעטיב ַא טַאהעג ןַאד ןבָאה ןטפערק סיקסוואנאראב

 רעפיט ץוש ןכוז טזומעג ןבָאה ןוא געט 23 טרעיודעג טָאה סָאװ ,ןשטייד יד

 -100 ןופ לָאצ רעטרעסערגרַאפ רעד ןיא ,טייל סנַאּפשנירג ךיוא ,דלַאװ ןיא

 ןדנעָארד םעד ןדיימסיוא ידכ ,דלַאװ ןיא ךיז ןעיצקירוצ טזומעג טָאה ,0

 ,ןטנָארפ ייווצ יד ןשיווצ םעלק

 טיג (לארשי ןיא טצעי) סקאל לאומש ןַאזיטרַאּפ רעוװָאשוקראמ רעד

 רעשידיי רעד טָאה ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןרַאפ זַא ,וצ ךָאנ
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 ןרעו רימ; :וָארטסָא טצעזַאב רעדיוו ןַאמ 100 ןופ לָאצ רעד ןיא ליײטּפָא

 ןיירַא טמוק ײמרַאע שיטעוװָאס יד ןעוו ןוא ,לטעטש ןופ רעשרעה יד קירוצ
 רעביא קילייוטייצ טרָאד ןעמענ ןוא ווָאטראבול ןייק רימ ןרישרַאמ ,ןיהַא
 עטשרע יד ןעוועג רימ ןענעז ,ןילבול ןופ גנואיירפַאב רעד טימ .,,טכַאמ יד
 רעד ןיא ןרישרַאמנײרַא היכז יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 -עלטרָאװטנַארַאפ ןדיי יד טױרטרַאפנָא ןטרָאד טָאה'מ -- ."טָאטש רעטיײרפַאב
 -ײצילַאּפ רעשידאוועיאוו רעד ןיא טעברַאעג טָאה ןיילַא סקַאל ןוא ,ןטמַא עכ

 354 ,רוטנַאדנעמָאק
 ןענייז סָאװ ,עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא ןענייז טייל סנַאּפשנירג

 ,ןילבול ןטײרפַאב ןיא ןיירַא
 ןענייז רעדלעו רעוועשטראפ יד ןיא ןפורג-רענַאזיטרַאּפ עלַא ןופ

 ךיז טָאה סָאװ ,רעגַאל-ןעילימַאפ םעניא .ןדיי 120 םורַא ןבילבעג ללכב

 רעדניק ,ןעיורפ 200 ייב טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ,ץוש רעייז רעטנוא ןענופעג
 רעד ןופ ןעגנונכייצסיוא ןעמוקַאב ןבָאה רעפמעק עשידיי יד .םינקז ןוא
 (65,ןילבול ןטיײרפַאב ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,גנוריגער רעשילוּפ

 טננעגמוא ןוא ווָאכעלעשז ןופ עפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 קאלשא לאומש טימ שארב

 ןפָאלטנַא 1942 רָאי ןיא ןיא ווָאכעלעשז ןופ םירוחב עשידיי עּפורג ַא

 ענעפָאלטנַא ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור טימ ןדנוברַאפ ךיז ןֿבָאה יז ואוו ,דלַאװ ןיא
 ,זײֿפש טימ טציטשעג רעירפ ייז ןבָאה רעװָאכעלעשז יד .ענעגנַאפעג-סגירק
 ןכרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד .לג,ד.א שעוו ,םידגב

 -יַארקוא םעד ןוא ןאוויא ןפליהעג ענייז טימ ,םיפארעס יערדנַא ןַאטיּפַאק .וועג
 ןעמוקַאב ךיוא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד טָאה ןסור יד ייב ,אקשאס רענ
 ןופ ךס ַא עּפורג רעייז ןיא רעטעּפש ןגיױצעגנײרַא ,םעד קנַאד ַא ןוא רעוועג
 ןענַאטשעג זיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ שארב .ריע"-ינב ערעייז
 ,קאלשא לאומש'

 רעד תעב ,1942 רָאי ןיא ךָאנ ןביױהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ רעד
 ןענפָאװטנַא וצ ןזיװַאב רענַאזיטרַאּפ עטקיניײארַאפ יד ןבָאה ,טכַאלש רעטשרע
 ןעמונעג ךיוא טָאה'מ .אוואלסימ ןוא וועשטראי ,וועשטאלז ןיא יײצילָאּפ יד

 ןעמוקעגמוא ןענייז סע עכלעוו ןופ ,םירסֹומ ןוא ןרָאטַאקָאװָארּפ ןופ המקנ
 ,רעוואכעלעשז ךס ַא

 ןענייז סָאװ ,ןדיי ךָאנ ןענַאטשעגוצ ייז וצ ןענייז 1943 גנילירפ ןיא
 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,וואכעלעשז ןיא ?עיצקַאפ רעטצעל רעד ןופ ןפָאלטנַא

 -טנַאה ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעוואכעלעשז לטשער סָאד טרידיווקיל
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 ,1943 רַאורבעפ ןטס22 םעד ,עיצַאדיװקיל רעד תעב .,טַאטשרַאוװ-רעקרעוו
 לאומש .טנעה עזיולב טימ רעדרעמ יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןדיי יד ןבָאה
 עלַא .רעריפ-ָאּפטשעג ןופ זדלַאה ןיא ןסיבעגנייא וליפַא ךיז טָאה לייפדלאג

 רעלדנעהנייטש ,יקצעיווָאקול :יירד ןענייז ןּפָאלטנַא .ןעמוקעגמוא ןענייז ןדיי
 -בערט ןייק ןענָאגַאװ יד ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז ןדיי ערעדנַא ,טאלבזיור ןוא
 .עּפורג סקאלשָא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה עטעװעטַארעג עלַא .עקניל

 עפורג סקאלשָא ןַא (ַא?,טלייצרעד יקצעיווָאקול רענעפָאלטנַא רעד
 ןוא וואכעלעשז ןופ ןרַאדנַאשז יד יוװ ױזַא .רעוועג טימ טגרָאזַאב ייז טָאה

 קעװַא רענַאזיטרַאּפ עּפורג יד זיא ,דלַאװ םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןילבמעד
 רעד ייב גוצ ַא ןסָאשַאב גלָאפרעד טימ ייז ןבָאה סנגעוורעטנוא ,רעטייוו
 ןופ ןפָאלעצ ךיז ןענייז ,עקנילבערט רַאפ ןטאדידנאק יד .וואדלאפאעל עיצַאטס

 עשידיי יד טָאה רעטעּפש .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ךס ַא .גוצ

 ןַא ןריפכרוד וצ ןזיװַאב ןוא ןעיורפ עשידיי ןשטייד ייב ןגָאלשעגּפָא עּפורג

 ןעמונעגוצ טָאה'מ ןעמעוו ייב ,ײצילַאּפ רענישטאכעשט רעד ףיוא לַאפנָא

 .שעוו ןוא רעוועג סָאד

 ןיא ןדיי יד טימ טקַאטנָאק ַא טּפינקעגנָא ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 שארב ,;ײצילָאּפ עשידיי יד ךיז וצ ןגיוצעגרעבירַא ןוא ןילבמעד ןופ רעגַאל

 ןוא יקצעיוואקול זיא ,םיא רעביא תועד יקולח בילוצ ,ןאמדלאוו לבייל טימ

 ןענייז ענענַאטשעגוצ 17 יד ,עּפורג רעד ןופ קעװַא סרעפמעק עקינייא ךָאנ

 ,ןעמוקעגמוא ךָאנרעד

 ,גוצ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא סָאװ ,(לארשי ןיא טצעי) טכערעג לדנעמ

 -נַאל ַא טעקנאלבעג טָאה ,יקצאיל װָאסָאק עיצנַאטס רעד ייב עקנילבערט ןייק

 ,וָאכעלעשז ןופ ןדיי ךָאנ ןפָארטעגנָא טָאה רע ואוו ,דלַאװ ןיא טייצ עג

 רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע עכלעוו טימ ךעלטעטש ערעדנַא ןוא וועלאבאס

 ףמַאק ןגעוו טלייצרעד רע ךיוא .ןעמיפארעס טימ שארב עּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 ,לַאוקאוו ןפיוא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ואוו ,ןילבמעד ןיא

 םעד טרינימ ייז ןבָאה רעטעּפש .ןקַאלַאּפ עפורג ,עסיורג ַא טיײרפַאב ןוא

 ןיא ןעגנורּפשעג ןענייז ןשטייד טימ ןענישַאמ; ןוא ווָאטראבול-ןילבול ײסָאש

 ."טפול

 ."אקספאלכ אידראווג; רעד ןופ םירעיוּפ ןסָאלשעגנָא יז ֹוצ ךיז ןבָאה ןַאד

 ןענייז סָאװ ,ןדיי עדנרעדנַאװ ליפ ןפָארטעג ךיוא ייז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא

 ."אוואיארק אימראפ רעד ןופ ןטילעג ןוא ,סָאטעג ענעדיישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא

 ,םירעיוּפ ייב רעוועג ןפיוקנייא ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ רעלדנעהנייטש םולש

 רעבירַא רעירפ זיא'ס עכלעוו ֹוצ ,?טעצוװָארעדנַאב, וצ ןלַאפעגנײרַא זיא

 רע ,טכערעג םיא טָאה טעװעטַארעג .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא רע .אקשאס

 .ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןיא טמַא ןכיוה ַא טציא טמענרַאפ

 רעד ןוא ןרַאדנַאשז 5 ןלַאפעג ןענייז ,וװָארוק לטעטש םייב ףמַאק ַא ןיא
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 טָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עקינייא טימ יקסוואראב לטעטש ןופ טנַאדנעמָאק
 ןגעק טפמעקעג ךיוא טָאה'מ ,עקנילבערט ןייק ןדיי רעווארוק יד טריטרָאּפעד
 -רַאפ עסיורג ייז טפַאשרַאפ ןוא ,וואכעלעשז ןבעל וועשטראי ןיא ןשטייד
 ,ןטסול

 ןופ המקנ ןעמונעג ,רקיע רעד ,ייז ןבָאה סעיצַארעּפָא עקידרעטייוו יד ןיא
 יד טָאה 1944 רָאי ןיא ,שטייד ןטימ טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ
 ךיוא ןבָאה ייז ,ןדיי ףיֹוא ןלַאפנָא עריא טקרַאטשרַאפ ?אוואיארק אימראק
 ןַאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןדיי ואוו ןשטייד יד ןזיוװעגנָא
 -עג זיא ווָארָאדאט ףרָאד םייב ."ןטידנַאב-.ק.אע יד ןופ ךיוא המקנ ןעמונעג
 ןבָאה ןדיי יד ,3 ןלַאפעג ןענייז *.ק,א; רעד ןופ .טכַאלש עסיורג ַא ֹוצ ןעמוק

 ןבָאה ןטכערעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .רענַאזיטרַאּפ 2 ןרָאלרַאפ
 .רעיוּפ ַא רוסמ ַא ןופ המקנ ןעמונעג רעטעּפש רענַאזיטרַאּפ יד

 קעװַא ,לעפַאב ַא טיול ,ןענייז ןאוויא ןוא סיפארעס סָאװ ,םעד בילוצ

 ןוא טריזינאגראזעד ןרָאװעג עפורג יד זיא ,גוב ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא
 ,ןטסולרַאפ עסיורג ןטילעג

 ,ןדיי ליפ ןעמוקעגמוא ןענייז ,עװַאלבָא רעשטייד עסיורג ַא תעב רעטעּפש
 ,דנַאאא רעלדנעהנייטש לסָאי ,טנַאדנעמָאק רעד ,קאלשא לאומש רעטנורעד
 "עשט ףרָאד םייב טפמעקעג ךָאנ טָאה יז ,ןלַאפעצ טינ רעבָא ךיז זיא עּפורג יד
 ליפ ןוא גרעבדלָאג חסּפ ,רעדנעלסייו השמ ןלַאפעג ןענייז'ס ואוו ,ןימַאכ
 "עג ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןופ ףוס רעד ןעמוקעג זיא ָאד, .ערעדנַא
 -לעוו ןיא קידנעשזדנָאלבמורַא ,גנואיירפַאב יד טרַאוװרעד ךיז ןבָאה עטלייצ
 ביפ"רעד

 לָאּפמארפ ןוא יָאראגליב ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 עיזיוויד סקאפוואק ןיא

 ןיא ךיוא ןעװעג ןענייז טנגעג רענילבול ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 ,עיזיוויד-סקאפוואק

 טנגעג ןיא ,טפַאשדווועיָאװ רענילבול ןופ לייט-םורד ןיא רעדלעוו יד ןיא

 ,ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור ענעפָאלטנַא ןענופעג ךיז ןבָאה ,ווענוי-יארָאגליב

 -נוא ןיא --- ,ןדיי ייב זייּפש ךעלטעטש ןיא טכַאנײב ןעמוקַאב ןגעלפ סָאװ
 -פױרַא טינ וליפא לעווש ןפיוא ייז ןגעלפ סָאװ ,רעניַארקוא יד ןופ דישרעט
 םעד זַא ,טלייצרעד ,רעכיילש יכדרמ םייח בשות רעיארגָאליב רעד .,ןזָאל

 ךעלטעטש עלַא ןופ "גנולדיזסיוא רעלַארענעג, רעד תעב ,1942 ,טסוגױא ןט5
 תועידי ןעגנַאגרעד דלַאװ ןיא ייז וצ ןענעז ,יארָאגליב םורַא רעפרעד ןוא
 .תוחיצר עשטייד עכעלרעדיוש יד ןגעוו

 ,27 ןופ עּפורג א דלַאװ ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה ענעגנַאפעג עשיטור
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 -- םירעיוּפ עשיליופ ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ןדיי ךָאנ ;ןדיי 8 רעטנורעד
 רעד ,יכדרמ ןיזָאק רעטייווצ ןייז ןוא םיובלע ,רעטעפ סרעכיילש רעטנורעד
 ,אמסָאשט ףרָאד ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד החּפשמ ןייז טימ זיא רעטצעל
 עשידיי ךס ַא רעייז; ןבָאה סָאװ ,"אוואיארק אימרא; רעד ןופ טייל ךרוד
 ,"ןסיוועג רעייז ףיוא סנבעל

 -ןיל אימראק רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז םירבח ענייז ןוא רעכיילש
 עטנַאקַאב ייב ,ןַאמ 25 ןופ דַאירטא ןַא טעדליבעג ןבָאה ייז ואוו ,"אווָאד
 םיצולּפ קידנעלַאפרעביא ;רעװעג עטשרע סָאד ןגָארקעג ןעמ טָאה ןקַאילָאּפ

 -רעד עּפורג יד טָאה ווענוי ןֹוא יארָאגליב ןשיווצ ןָאגַאװ-טסָאּפ ןשטייד ַא
 ןעמ עכלעוו רַאפ ,סעטָאלז 200,000 ןוא ןטַאנַארג ,ןסקיב עכעלטע ךָאנ ןברווָא
 ןייטשוצסיוא ליפ טַאהעג טָאה דַאירטָא רעד ,רעוװעג ליפ טפיוקעגנייא טָאה
 רַאפ רעקוצ ןוא טלעג טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,"אוואיארק אימרא;, רעד ןופ

 סָאװ ,עדזָאג ףרָאד ןיא טסירק ַא טיוט זיב ןגָאלשעצ ןוא ,ּפָאק סרעכיילש
 .ןרעכיילש ןבעגסיױרַא טלָאװעג טָאה

 -ומרעד .רענַאזיטרַאּפ סקאפווָאק ןגעוו ןעגנַאגרעד ןַאד ןענעז ןדיי יד

 ןגעוו ןוא ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו העידי יד ךיוא טָאה טקיט
 אימרא; רעד ןופ ןדאירטא יד ןיא ,דַארגנילַאטס ייב הלּפמ רעשטייד רעד
 עכעלטע טריפעגסיוא ןבָאה רימ,, ,ןדיי לָאצ עסיורג ַא ןעוועג זיא "אוואדויל
 -ױּפ ףיוא ןוא ,ןדיי טעדרָאמעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ ףיוא ןלייטרוא-טיוט
 500 ןופ לָאצ רעד ןיא ".ק.א, רעד ןופ סעדנַאב יד .ןטנַאיצילָאּפ עשיל
 -עצ ךיוא ןבָאה ןוא טריקַאטַא רדסכ רעבָא ןבָאה ,רענעמ עטנּפָאװַאב טוג
 ,ןַאמ 9 זיולב ןבילבעגרעביא ןענעז סע ןכלעוו ןופ ,דַאירטַא סרעכיילש טּפַאלק
 ?עקנַאילמעז; ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 ןרעסערג ַא ֹוצ ןרָאװעג טלייטעגוצ רעטעּפש זיא עפורג סרעכיילש

 -פיוא םייב טָאה סָאװ ,יקצינָאק ןַאטיּפַאק טימ שארב ,ןַאמ 500 ןופ דאירטא

 יב הלּפמ עשטייד יד טנָאמרעד ןוא ,עדער ַא ןטלַאהעג ןדיי יד ןעמענ

 ,עטריאילא יד ןופ "טנָארפ ןטייווצ, ןעדנעייטשרָאפ םעד ןוא דַארגנילַאטס

 .טפַארק עשטייד יד ןכַאמ טשינוצ טעוו סָאװ

 עסיורג ךרוד טלעגנירעגמורַא ןרָאװעג דַאירטַא רעד זיא ינוי ןט12 םעד

 טָאה רעכיילש .יארָאגליב"קסלעבול ראנאפ ןופ ןָאיַאר ןיא תוחוכ עשטייד

 ןבָאה ייז -- ,ןגָאלשענּפָא ןשטייד יד טָאהמ .ןדיי 30 ךיז רעטנוא טַאהעג

 רעבירַא ןַאד זיא דאירטָא רעד .עיצינומא ןוא ןשטנעמ ליפ רעייז ןרָאלרַאפ

 .ןטסישַאפ רעניַארקוא יד ןגעק טפמעקעג טָאה רע ואוו עניַארקוא ןייק

 רעד טימ טקינייארַאפ רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןבָאה ,1944 ,טסוגיױא ןיא

 עשידיי ענעלַאפעג ןופ ןעמענ יד טנָאמרעד רעכיילש .ײמרַא רערעלוגער

 ןקעינעה ,ןרָאהשריה עּפיל ,ןרָאהשריה עלענתנ ,ווענוי ןופ סקאוו שרעה : ןדלעה

 2*.דנַא .א קינשארק ןופ
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 רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןענייז ,טפַאשדווועיאוו רענילבול ,לָאּפמארּפ ןיא

 ,ןוז סקיזייא בצק םעד ,ךורב םייח ךיוא יו ,טרובניד לסָאי ןוא לטאמ ןעוועג
 ןעוועג זיא סָאװ ,עשטרַא ןוא ,רעוװעג טפיוקעגנייא טָאה סָאװ ,ףָאה לקנַאי
 דורגאנרַאט לכ םדוק -- ,ךעלטעטש עקימורַא יד טימ ןַאמ-סגנודניברַאפ רעד

 ,ןַאמ 44 ןעוועג עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןענייז לכה ךסב .יקסלעבול-וואנאי ןוא
 -ןישַאמ וליפַא ןוא ןרעװלָאװער ,ןסקיב עכעלטע ןפיוק וצ ןעגנולעג זיא ייז
 ,ףָאה רעדירב יד ייב ןרָאװעג ןטלַאהַאב זיא סָאװ ,רעוועג

 עוועכיב ,ןיבארוט ;ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ עטעװעטַארעג יד ןופ

 ןרידיווקיל םעד ןוא תועשר רעשטייד רעד ןגעוו ןעגנַאגרעד ןעמ זיא קאסיוו ןוא
 ,ןדיי

 ןדיי יד טנעדרָארַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1942 רעבָאטקָא ןט2 םעד
 ןזיװַאב 200 ןבָאה ,ץַאלּפ ןטמיטשַאב ַא ףיוא ךיז ןלעטשוצוצ לאפמארפ ןיא
 ,דלַאװ רעצישָאק ןיא ןפױלטנַא

 ךרוד טלגנירעגמורַא ןרָאװעג דלַאװ רעד זיא רעבָאטקָא ןטס23 םעד
 קעה טימ עטנפָאװַאב םינלזג עשיליוּפ, טקישעגנײרַא ןיהַא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד

 ןזיװַאב טָאה טרובניד לטָאמ .,ןעמוקעגמוא ןַאד ןענייז ןדיי 1965 ,"סנזייא ןוא

 -ןיד טָאה טנורגרעטנוא ןשיליוּפ ןופ סנערָאלפ רעסיוועג ַא .ךיז ןעװעטַאר וצ

 ןיא קירוצ קעװַא רע זיא םיא טימ .,רעװלָאװער ַא טימ טגרָאזַאב ןטרוב
 ןוא ךעלגניי עשידיי 14 ןפָארטעג רַאורבעפ ןט12 םעד טָאה רע ואוו ,דלַאוװ
 ,ןרָאװעג טעדרַאמעגסיוא רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ

 א טימ ןטרובניד ןדנוברַאפ סנערָאלפ טָאה 1943 טרַאמ ןט13 םעד
 ןסָאלשעגנָא ךיז טרובניד טָאה ,תורצ עליפ ךָאנ ןוא עפורג רעניילק רעטייווצ
 ,ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור עקינייא ךיוא ,25 ןופ רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ןא
 !המקנ !המקנ;ק דיי ערעדנַא ןוא ןטרובניד טשרעהַאב ןַאד טָאה ליפעג ןייא

 יד ןיא -- רעמכָאנ ןוא ,סיצַאנ יד ןיא ןייז םקונ טלָאװעג ךיז טָאה סע
 (65" ..,ןוטפיוא טנעקעג קיניײװ רעייז רימ ןבָאה ,רעדייל ,ןטידנַאב עשיליופ

 ןפָארטעגנָא ןעגנורעדנַאװ ליפ ךָאנ טָאה השמ-ןב רעלאּפמארפ רעטייווצ ַא
 טימ שארב ,ןישעשזבעש ןבעל ןופ ,12 ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עניילק ַא

 -עגסגירק עשיסור טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג רעירפ ךָאנ ןענייז יז .טעמ לקנַאי
 עכעלטנגוי עשידיי סָאװ ,רעוועג ןוא זייּפש טימ ייז קידנציטש .,ענעגנַאפ
 ,1929 רָאי ןופ גירק ןכָאנ ,ןטלַאהַאב -- ןקַאילַאּפ יו טקנוּפ --- ןבָאה

 ןענייז'ס ,ןקַאילָאּפ ןופ ךיוא ןענַאטשַאב עּפורג יד ןיוש זיא 1942 בייהנָא
 שּפורג רעד ןופ רענייא רעדעי .ןדיי ענעפָאלטנַא 20 ַא ןעמוקעגוצ ךיוא
 ,ןקַאילָאּפ עטכער ןוא עקניל יד ןשיווצ ןפמַאק יד .רעװלָאװער ַא טַאהעג טָאה
 ,וצ חרזמ וצ ןייג ןוא גוב םעד קירוצ ןייגרעביא ןסור יד ןעגנואווצעג ןַאד טָאה
 ,קסניּפ ןייק
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 טימ טקיניײארַאפ רעטעּפש ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ענעבילברַאפ יד
 ,לאּפמארפ ןוא ייראגליב ,וואפעזוי ןשיווצ רעדלעוו יד ןיא דַאירטָא ןרעסערג ַא
 סהשמ ןב ןופ שארב .םירוחב 28 ןעמוקעגוצ ךיוא ןַאד ןענייז ווָאפעזוי ןופ
 .ר .פ .פ ןופ שזאעשוג קַאילָאּפ ַא ןעוועג זיא ?ָאקשויצסָאקע לייטּפָא

 ַאװָאילַאטס וצ קעװַא ןעמ זיא ,400 ןופ גנולײטּפָא רעסיורג ַא טימ

 ליצ ןטימ --- גירק ןרַאפ ןופ ךָאנ ,ירטסודניא-סגירק רעסיורג ריא טימ ,אלָאוװ
 יד ,עדַאקָאלב ַא ןכַאמ טוװאורּפעג ןבָאה ןשטייד יד .ןטַאּפרַאק יד וצ ןייג וצ
 זיא ןליוּפ ץנַאג ןיא, .ןטסולרַאפ עקיטלַאװג טכַארבעג ייז רעבָא טָאה טכַאלש
 "וצ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ?טכַאלש רעד טָא ןגעוו ןרָאװעג טסואווַאב
 יז ןבָאה רעטניוו םעד .רעדעלוו רעווָאפעזוי יד ןיא עזַאב רעייז וצ ןגיוצעגקיר

 ןריסערעטניא וצ ןסעגרַאפ טינ ךיוא ןבָאה רימ, .סרעקנוב ןיא טכַארברַאפ
 ייב ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי יד טימ ,ןטייקבעלגעמ ערעזנוא טול ,ךיז

 "םירעיוּפ
 רערעלוגער ַא ןגעוו ןעגנַאלק ןטלַאהרעד ןעמ טָאה 1944 רַאורבעפ ןיא

 .שיטּפעקס ןעמונעגפיוא ייז טָאה'מ .ענרַאס ןופ טנגעג ןיא ײמרַא רעשיטעווָאס
 סקאפווָאק ןופ רענַאזיטרַאּפ ןפָארטעג דורגאנראט ייב ןעמ טָאה ןכיגניא רעבָא
 -רַאפ קעװַא ןענייז ,ץעיארג ןופ טעמ לקנעי ןוא קַאילָאּפ ַא ,םיחילש 2 ,עיזיוויד
 ןייק טינ טניפעג השמ ןב .עיזיוויד רעד טימ ךיז ןקיניײארַאפ ןגעוו ןעלדנַאה

 רע טָאה ,טלקיװטנַא טנוזעג שיזיפ ןוא ךיוח; .ןטעמ ןביול וצ רעטרעוו

 ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןבעל סָאד ןלעטשנייא טגעלפ ןוא ץרַאה שידיי ַא טַאהעג

 זיא רע ."טצעשעג קרַאטש םיא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ךיוא .הנכס ןופ דיי ַא
 (*,רעדלעוו רעקטנאשיל יד ןיא ןשטייד ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג

 א א

 טימ קידנריקיזיר טָאה ,לאפמארפ ןופ קַאילָאּפ ַא ,קאשטבָאס ווַאלסינַאטס

 ןוא יארָאג ןופ ןדיי 12 ךיז ייב ןטלַאהַאבסיוא ,החּפשמ ןייז ןוא ךיז ןופ ןבעל

 רפס רוכזיא רעד .(הפיח ןיא טצעי) רעלאמ לאומש רעטנורעד ,לאפמארפ
 ותעשב טָאה קאשטבאס יוװ ,םעד ןגעוו תונורכז סקאשטבָאס טגנערב "לופמרפ
 יז ןיהואוו ,ץעשזלעב ןופ העידי יד לפאמארפ ןיא ןדיי יד טכַארבעג ךיוא

 זַא ןוא טנערברַאפ ןרעוו ןדיי ןיהַא עטריטרָאּפעד יד זַא ,טקישעג םיא ןבָאה

 ףןדיי עטיוט טימ טגיילרַאפ זיא רעגַאל ןויב עיצַאטס רעד ןופ עיניליןַאב יד



 טפאשרדווועיאוו רעצלעק ןיא דנַאטשרעדיװ

 ץלעק ןיא ןשינעעשעג יד

 רעד רַאפ טָאה סָאװ ,רעטנעצ רעשידיי רעסיורג ַא ןעוועג זיא ץלעק;
 ,עיציזַאּפ -רוטלוק ןוא עשימָאנָאקע יד רעבָא .ןדיי 22,000 טלייצעג המחלמ
 דליב סָאד .לָאצ רעייז ןגיטשרעביא טייוו ןבָאה ןעמונרַאפ ןבָאה ייז סָאװ

 עטצעל; ןופ רָאטקַאדער ,ןינאצ .מ טביירש -- ,"שידיי ןעוועג זיא ץלעק ןופ
  ,גירק ןכָאנ ,ץלעק ןבורח ןופ ןקורדנייא ענייז ןיא ,ביבא לת ןיא "סיינ
 רעשילױטַאק רעשיליוּפ ןופ רעטנעצ רעקרַאטש ַא ןעוועג רעבָא זיא ץלעק

 .עיצקַאער

 ןַא וצ טיירג ןעוועג זיא ץלעק ןיא טנגוי יד זַא ,ךיוא טלייצרעד ןינַאצ

 קידגעטשלופ ןעוועג ןענעז ייז רעבָא ,גירק ןתעב גנוגעווַאב עשידרערעטנוא
 ,רעוועג יא ,טלעג יא טַאהעג ןבָאה סָאװ סעיצַאזינַאגרָא עשיליוּפ יד .טַאזנייא
 ,ןדיי יד טימ טקַאטנָאק םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה

 ךָאנ ,ײצילָאּפ עשידיי יד טרעיולעג טנגוי רעד ףיוא טָאה םעדרעסיוא
 ַאטעג ןיא ןעוו ,1942 ,טסוגיוא ןט24 -- ןט20 ןופ סעיצַאטרָאּפעד עסיורג יד
 גנוטיירגוצ עוויסנעטניא ןַא ןָא ךיז טבייה ,ןדיי 2,200 זיולב ןּבילבעג ןענעז
 ,טנגי רעד ןשיווצ דנַאטשפיױוא םוצ

 ,שטיוװָאקוװעל ןושרג ,רעניווכַאב דוד :ןעװעג ןענעז ןרָאטַאזינַאגרַא יד
 טכַאמ רעניװכָאב דוד ,רעוועג ןריצירבַאפ ייז .יקסוועילעמכ רעגניי רעד ןוא

 ןופ ףעש ,לעגיּפש ןַאהָאי ,דיי רעשטייד ַא ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא רעבָא ,ןטַאנַארג
 עיצַאזינַאגרָא יד רעביא טיג ,רענַאל רעצלעק ןיא יײצילָאּפ רעשידיי רעד
 עלַא .ךיז ןעװעטַאר וצ םורַא ױזַא קידנעּפָאה ,ָאּפַאטשעג ןופ טנעה יד ןיא
 ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רעטעּפש ןיא ןילַא לעגיּפש .ןעמוקעגמוא ןענעז
 רעצלעק עמורפ ייווצ ןופ טנעה יד ןופ ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,ץיוושיוא
 58,לרעּפ הדוהי ןוא המלש רעדירב יד ,םירוחב

 המקנ ןוא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ ןבורּפ יד ןעוועג ןענעז שיגַארט,
 -- ."ךוב רעמָאדַאר סָאדק ןיא טגָאזעג טרעו -- "רעדרעמ יד ןיא ןעמענ
 תוטיש עשירערַאנּפָא עטריניפאר יד ,תוירחא עוויטקעלָאק עקידתוירזכַא יד;
 יד ןוא טייו ןעוועג ןענעז רעדלעװ יד סָאװ ,סָאד ךיוא ,ןשטייד יד ןופ
 רעד טימ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד וצ ןגיױצַאב ךיז טָאה "?אווָאיארק אימרא;
 יו ןעמַאזקריװ ןדעי טכַאמעג טשינוצ טָאה ץלַא סָאד -- האנש רעטסערג
 ,"דנַאטשרעד
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 טנעגענמוא ןוא םָאדַאר ןיא דנַאמשרעדיװ

 ןשטייד ןופ טָאטש-ץנעדיזער יד ןרָאװעג עיצַאּפוקָא רעד תעב זיא םָאדַאר

 עשידיי יד ןגיטשעגרעביא טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי ריא ,רַאסימָאק-סטיבעג

 ,טנזיוט 32 זיב ןגיטשעג 1942 רָאי ןיא זיא ןוא ץלעק ןופ גנורעקלעּפַאב
 ןייק זַא ,רימ ןעייגרעד ךוב ןיא תודע תויבג ענעדישרַאפ לטניב ַא ןופ

 -געשריק אקנַארפ ,"ריעצה יומושה, ןופ םיחילש ןעמוקעגנָא ןענעז םָאדאר
 ןיא טלעטשעג ךיז ןוא עשרַאװ ןופ ןַאלּפאק ףסוי ןוא ווָאשעיבורה ןופ םיוב
 דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ַא ןריזינַאגרָא ןגעוו עבלאס .וודא טימ טקַאטנָאק

 "רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא ןלַאפעג רעטעּפש זיא םיובנעשריק .רעוועג ןפיוק ןוא
 סָאװ ,דניקסביל עקרימ עקָאױק ןופ ןעמוקעג ךיוא זיא םָאדַאר ןייק .עיצקַא

 יז .ןשטייד 2 טעגרעהרעד טָאה ,קעילאד ,רעדורב ריא זַא ,טלייצרעד טָאה
 .ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ ןוא טריטטערַא זיא יז .ףמַאק וצ ןפורעג טָאה

 ,םָאדַאר ןיא ָאטעג ןופ ןדיי ליפ ןפָאלטנַא ןענעז ,1942 ,רעבמעצעד ןיא

 ןוא םָאדַאר ןיא עכעלטנגוי 100 ןופ עּפורג ַא ןגעוו טלייצרעד טַאלג לארשי

 ןטַארַאפ ןענעז סָאװ ,ןַאמרעקַא שירעב טימ שארב ,ךעלטעטש עקימורַא ןופ

 יד ןעוו .ןלַאפעג ןענעז ןענַאמרעקַא טימ שארב 64 ,ןקַאילַאּפ ךרוד ןרָאװעג

 ענעבילבעג יד ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ יד עיטסענמַא טרעלקרעד ןבָאה ןשטייד

 ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא ןעמוקעגקירוצ

 טכיירגרעד 76 ןופ עּפורג ַא טָאה ?אווָאדויל אימרא , ןופ ףליה רעד טימ

 ,יטאבראג ךרוד טריפעגנָא ,טייהנייא רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא רעדלעוו יד

 טָאה'מ ןעוו ,1943 ,רעבמעצעד ןט18 םעד .ץלעק ןוא ווָאכַאטסנעשט ןשיווצ

 יד ךיז טָאה ןשטייד יד דצמ "עװַאלבָא; עסיורג ַא ןייטשסיוא טפרַאדעג

 וצ געוו ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז ןוא ןּפורג ערענעלק ףיוא טלייטעצ טייהנייא

 רעד ןופ גרעב יד ןיא ןלַאפעג ןענעז ליפ .גרעב רעקסישזק-אטנעיווש יד

 "וואשבאש לחר ץיװָאנסָאס ןופ ןירעפמעק יד רעטנורעד י"אוואיארק אימראק

 .ערעדנַא ןוא םיובלע רעדירב יד ,אקס
 ןעמַאזוצ טָאה ,ןָאיַאר רעמָאדאר ןופ ןדיי 20 ןופ עּפורג עזיול ,עטייווצ ַא

 םוצ ךיז ןסיירכרוד ךיז טלָאװעג ,רענַאזיטרַאּפ עשיטאווָאס ענרעדנַאװ טימ

 םעד .ןשטייד ןופ יירפ ןעוועג זיא רע ןעוו ,לסכייוו רעד ןופ גערב ןטכער

 ,ןטייהנייא .ס .ס טימ טכַאלש ןטרעטיברַאפ ַא תעב ,1944 ,טסוגױא ןט0

 ןעמוקעגנָא זיא רעטילימ עשיטעווָאס סָאד ,ןלַאפעג ייז ןופ טפלעה ַא ןענייז

 ,1945 ,רַאונַאי ןט17 םעד טשרע ןיהַא

 ,"ןמכייא ירחא יתפדר הנש 152 ךוב ןייז ןיא טלייצרעד ןמדירפ היבוט

 עצרוק ַא םָאדָאר ןופ ןפָאלטנַא ןענעז ,םירבח ענייז ךָאנ טימ ,רע ױזַא יו

 רעד זיב רעדלעװ יד ןיא טרַאװרעד ךיז ןוא עיצַאוקַאװע רעד רַאפ טייצ

 ,גגואיירפַאב
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 ןטרָאד ךיז טָאה עשרַאוװ ןייק ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,טַאטשדלָאג לאומש
 טימ טקילײטַאב ךיז רעטעּפש ןוא םלוע-תיב רעקדּפנָאװָאז ןפיוא ןטלַאהַאב

 ,1944 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןשיליױוּפ ןיא ןדיי רעמָאדָאר בור'ס עּפורג עצנַאג ַא

 י"א ןייק גנוטער ןוא ןרָאגנוא ןייק ןפױלטנַא סָאד

 ,טלייצרעד ע"ג ןייז ןיא טָאה (לארשי ןיא טצעי) ךוב וואלסישטעימ
 ןיא רעגַאלי-סטעברַא ןיא םָאדָאר ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא רע ןעוו זַא

 ןופ רעלקניפ ,שטיװָאקרעב לאינד ןפָארטעג טרָאד רע טָאה ,וָאנאילָאװ
 טרַאגנייװ ישזעי ,קיטישפ ןופ ןַאמיוב ןוא שטיווָאקרעב לאכימ ,עצווָאלדיש
 ןופ עּפורג יד .רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא זיא רע ןעמעוו טימ .דנַא .א םָאדַאר ןופ
 ייז ייב ןעמונעגוצ טָאה ,ןענַאטשעגוצ ןענעז ייז רעכלעוו וצ ,"אוואיארק אימרא;ג
 ,ןבירטרַאפ ייז ןוא רעוועג סָאד

 ,רעלאק ןסייהעג טָאה סָאװ ,"ןריּפַאּפ עשירַא טימ דיי רעגרעבמעל ַא,
 יד ןופ טלעג טימ .ןרַאגנוא ןייק ןדיי ןופ לגומש ַא ןַאד טריזינַאגרָא טָאה
 .עמערָא ןפלָאהעג ךיוא רע טָאה ןדיי עכייר

 ענאפָאקאז ןייק ןדיי ךס ַא טלגומשעגכרוד רעלאק טָאה 1943 רעמוז ןיא

 תילגרמ דוד רעמָאדַאר רעד זיא געוו םעד ףיוא ,ןרַאגנוא ןייק טרָאד ןופ ןוא
 ישזעי ןופ ,עּפורג עטייוצ ַא ךיוא .י"א ןייק ןעמוקעג החּפשמ ןייז טימ
 קעװַא זיא ,דנַא ,א יורפ ןייז טימ ךוב וואלסישטעימ ,יקסווָאטאּפא ,ןטרַאגנייו

 ןוא ןטרַאגנייװ ישזעי ;י"א ןייק ייקרעט ןוא עינעמור ךרוד ןרַאגנוא ןופ

 אז ףיש ענעקנוזעג רעד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז יקסווָאטאפא
 רעלָאק טָאה ,ןינע ןצנַאג םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה ָאּפַאשעג יד ןעוו

 ,טעדרָאמרעד ןרָאװעג זיא ןוא ךיז ףיוא דלוש עצנַאג יד ןעמונעג

 א

 ךיז טוואורּפעג ןדיי ןבָאה ןָאיַאר רעמָאדאר ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא

 יד ןופ 1,000 ןּפָאלטנַא ןענעז וואלסישזדָאװ ןיא ,ןפיולטנַא ךרוד ןעוװעטַאר

 ןזיוװַאב ןשטייד יד ןבָאה יקראשז ןיא .עיצַאטרָאּפעד וצ עטמיטשַאב 0
 רעד ןופ טּפױה ,טדראהפיל םלעהליוו ,2,200 ןופ 800 !זיולב ןייטרָאּפעד

 -ַאב טלָאװעג ,1947 רָאי ןיא ,טָאה םָאדאר ןיא (אפיז) ײצילָאּפ-סטייקרעכיז
 ףיוא ןסָאשעג טָאה'מ זַא ,רעכערברַאפ-סגירק ןופ טכירעג ןרַאפ ךיז ןקיטכער
 ,ןפױלטנַא טלָאװעג ןבָאה ייז לייוו ,ןדיי

 -לארענעג; ןופ רָאטַאנרעבוג ,קנארפ טָאה ,1942 ,רעבעווָאנ ןט20 םעד
 -יא ןרעדנַאװ סָאװ ,ןדיי יד זַא ,העדומ א טכעלטנעפערַאפ ,"טנעמענרעווַאג
 יד ןופ רענייא ןיא ןרעקקירוצ ךיז ןענָאק ,רעפרעד ןוא רעדלעוו יד רעב
 ,ךעלנייוועג יו .רימזיוצ ןוא דזאיוא ,ץעיוװָאלדיש ,ָאקסמָאדאר : סָאטעג עיינ 4
 ,ַאקסמָאדַאר ןיא טָאנדוי ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא ,ײרערַאנ ַא ןעוועג סָאד זיא
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 לָאז טנגוי יד זַא ,"ריעצה רמושה; ןופ םירבח יד טנרָאװעג טָאה ,טדַאטשדלָאג
 טימ ,עיבמעלגַאז ןייק קעװַא ,1942 ,רַאונַאי ןיא ןענעז םירבח לָאצ ַא .ןפיול
 ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןריזינַאגֹרָא רעבָא .דרערעטנוא ןשיליוּפ ןופ ףליה רעד

 "יױּפ ןייק ןעוועג טינ ךיוא ןענעז טנעגעגמוא ןיא לייוו ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא
 "נָאװַאב-טוג ןענַאטשטנַא זיא ,1944 ,גנילירפ ןיא טשרע .רענַאזיטרַאּפ עשיל
 -סיא טסברעה ןיא זיא רעכלעוו ,"אוואדויל אימראג רעד ןופ לייט רעט
 ,םידיחי זיולב ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןָא ,עדַאגירב ַא וצ ןסקָאװעג
 ,ָאקסמָאדַאר ,יקראשז ןיא קיטעט ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 .עציליפ

 עציליפ ןיא ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ

 עשירעפמעק יד ואוו ,עציליפ ןיא ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ ןופ בורּפ ַא
 יז ןָא .רעפרעד עקימורַא ןיא סרעקנוב ןיא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה טנגוי

 רַאפ .ענשטָאּפָא ןופ ךעלדנעטשרעדיוו עכעלטע ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה
 "עג ייווצ .עיסימָאק-שוריג יד ןלַאּפַאב רעפמעק יד ןענעז ,עיצַאדיװקיל רעד
 ןבילוצ .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא דיי ןייא ןוא ןלַאפעג ןענעז סעקינָאּפַאטש
 -קירוצ טזומעג ךיז רעפמעק יד ןבָאה ןעגנוקרַאטשרַאּפ עשטייד ןופ ןעמוקנָא

 ןופ ןעמוקַאבסױרַא רעפמעק יד ןבָאה ,ָאטעג ןֹופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ .ןעיצ
 -סיוא ךיז ןוא ןכַאז עלופטרעוו ,םולב ,טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ םענעבילברַאפ

 רע רעכלעוו טימ ,ייז ףיוא הריסמ סמולב ץָארט ,רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאב
 ארומ ןבָאה טײלדָאּפַאטשעג יד ,ןשטייד יד ייב ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז טָאה
 ,עטצעל יד .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ףױוָאד םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טַאהעג

 ,ךַאד ןופ ןשטייד יד ףיוא רעייפ ַא טנפעעג ןבָאה ,טפַאהקוצ רַאקסָא טימ שארב

 23 טרעיודעג טָאה טכַאלש יד ,ץַאלּפ םעד טלעגנירעגמורַא ןבָאה ןשטייד יד

 ,ןלַאפעג ןענעז עקירעביא יד .5 רָאנ ןענעז ןבעל םייב ןבילבעגרעביא .העש
 -עג ךיז טָאה יז לייו ,החלצה עסיוועג ַא טַאהעג טָאה עּפורג רעציליפ יד

 ןקַאילָאּפ טימ ןעמַאוצ ףמַאק םעד טריפעג ןוא ,רעפרעד יד ףיוא טציטש

 ןעגנַאגַאב זיא ,יקצינדור ףלָאדור, רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק רעד
 ב*5,דרָאמטסבלעז

 ןופ ןּפורג עניילק ךָאנ קיטעט ןעוועג ןענעז ץלעק-םָאדַאר ןָאיַאר ןיא
 :עדנעגלַאפ סיוא טנעכער ןַאמסָארג .כ .רעפמעק עטנפַאװַאב עשידיי

 ןעוועג זיא סָאװ ,(רימזיוצ) שזעימאדנאס ןבעל ןַאמ 10-20 ןופ עּפורג ַא
 23 ןופ עּפורג ַא -- עצווָאלדיש ןופ רעדלעוו יד ןיא ;1944 ,יַאמ זיב קיטעט
 ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,רעלקניפ םהרבא .רד טימ שארב ןדיי עטנּפָאװַאב
 רעד ןיא עּפורג ַא ;גנואיירפַאב רעד וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ןוא ןרעגאל ןופ
 רעמוז ןיא ,רעטעּפש ךיז ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,עציוואכאראטס ןופ טנעגעג
 ןתעב ,1944 ,ילוי ןט28 םעד ענעפָאלטנַא ןּפורג 2 ךָאנ ןסָאלשעגנָא ,4
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 ךיז ןסילשנָא ןכָאנ ,ןבעל ןבילבעג ןענעז 30 זיולב ;רעגַאל םעד ןרידיווקיל
 ַאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןּפורג ערעסערג !"אווָאדויל אימראק רעד ןָא
 ,ווושאטס ןיא

 ,"אווָאיארק אימרא, רעד ןופ ןטילעג קרַאטש רעייז ןבָאה ןּפורג עלַא יד
 ןדרָאמ יז טגעלפ ןוא ןדי יד טגלָאפרַאפ קידתונמחרבמוא טָאה סָאװ
 ַא ןיא גנואיצַאב רעכעלטניירפ ַא ןענופעג ןבָאה ןדיי רעוואשאטס לייט ַא
 רעוט-םירעיּפ ערעדנַא ןוא יקצענָארָאק ןאפעטס רערעל רעד ואוו ,ףרָאד
 ןדיי יבגל .ק .א רעד ןופ םיעותעת םישעמ יד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה
 יד וצ ןענַאטשעגוצ ןוא .ק .א רעד ןופ סױרַא ךיוא ןענעז םירעיוּפ לייט ַא
 ,ןענָאילַאטַאב-םירעיוּפע

 -ָאילַאטַאב; יד ןיא ןירַא לָאצ ַא ןענעז ןדיי ענעבילבעגרעביא 200 יד ןופ
 255,ןּפורג-ספמַאק עיינ ןטרָאד ןֿפַאשעג ןוא "ןענ

 יקסניפמעק רוד ןופ עּפורגיטפמַאק יד

 ןשידיי םעד ןלַאפַאב םירוחב לָאצ ַא ןענעז ץעיװָארטסָא ןבעל רעגַאל ןיא
 רַאפ, תועבטמ-דלָאג םיא ייב ןעמונעגוצ ןוא ,1943 ,רַאוובעפ ןיא ,רעריפנָא
 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,17 עטשרע יד .ןרעװלָאװער 12 טפיוקעג ןבָאה ייז עכלעוו
 ,ערעדנַא ןטלַאהעגּפָא טָאה סָאד ".ק.א? ןופ ןלַאפעג ןענעז ,רעגַאל םעד ןזָאל
 טכַארבעג טָאה ,סוטעב עינארפ ,"רורד, ןופ ןירעלעדניברַאפ עקירָאי-17 יד
 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ טלעג ןוא ןטנעמוקָאד-רעירַא לָאמ עכעלטע
 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב יז זיא ,לַאפכרוד ַא תעב ,עשרַאװ ןיא

 ,ןינאק ןופ יקסניפמעק דוד ןרָאװעג ןַאד זיא עּפורג רעד ןופ רעריפ רעד
 ,ןרעװלָאװער 14 טימ עטנּפָאװַאב םירוחב 29 ןענעז ,1944 ,ילוי ןט25 םעד

 ענעפָאלטנַא 9 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ,ןטַאנַארג 3 ןוא ןסקיב 2
 אידרַאװג, רעד וצ ןטָארטעגוצ ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור עטנעּפָאװַאב-טוג
 ןזיװַאב טינ רעבָא ןבָאה ןדיי יד .קינרעטס קַאילָאּפ ןטימ שארב "אווָאדויל
 טסוגיױא ןט2 םעד ןענעז סָאװ ,תוחּפשמ ערעייז רעגַאל ןופ ןעװעטַארסױרַא
 ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריפעגסױרַא

 -ָארעד טפרַאדעג חוכ טימ טָאה רעּפורג"רענַאזיטרַאּפ ענענַאטשטנַא יד
 טימ ןסױטשנעמַאזװצ טַאהעג ךיוא טָאה ןוא ,רעפרעד יד ןיא זייּפש ןרעב
 -ײטַאב ךיז טָאה ,ןיקסניּפמעק טימ שארב ,עּפורג עשיסור-שידיי יד .ןשטייד
 ךיוא יװ ,ןסלער יד ןופ גוצ ןשטייד ַא ןריפּפָארַא ןיא ,סעיצקַא עלַא ןיא טקיל
 רעדורב ַא רענייז ןוא יקסניּפמעק .אפוג ץעיוװָארטסָא ףיוא עקַאטַא ןַא ןיא
 ד*פ,ןבעל ןבילבעג זיא ,ןועמש ,רעדורב רעטירד ַא .ןלַאפעג ןענעז

 ןייק קעװַא ןענעז טפַאשדוװעיאװ רעצלעק ןופ רעפמעק עשידיי לָאצ ַא
 -רעדיוו ןטנָאמרעד ןביוא ם'ניא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז ואוו ,עיבמעלגאז
 ,ןידנעב ןיא דנַאטש
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 -דלַאװ ןשיליױּפ ַא ןופ ףליה רעד טימ ,ןשטייד יד ןבָאה רעבמעווָאנ ןיא

 : רעקנוב םייב טכַאלש ַא וצ ןעמוקעג זיא סע ,"עוװַאלבָא; ןַא טכַאמעג ,רעטכעוו

 ןפַאשעג ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה עקירעביא יד ,ןלַאפעג ןענעז ןדיי 8
 ףוס ".ק.א; רעד ךרוד ןרָאװעג טָארדַאב רעבָא זיא סָאװ ,רעגַאל ןטייווצ ַא

 -ימ רעשירַאגנוא ןַא טימ טכַאלש רעקיטולב ַא וצ ןעמוקעג זיא רעבמעצעד

 עטגלָאפרַאפ .ןבעל ןעבילבעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ 6 זיולב .עּפורג רעשירעטיל
 ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ייז ןבָאה ".ק .א; רעד ךרוד ןוא ןשטייד יד ךרוד

 -ָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןץ'פיוא קידנעטראוו ,אנלעצשָאק אדור ייב סרעקנוב
 ,יײמרַא רעשיטעוו

 ןטימ ויוורעטניא ןַא ןיא ,יקסרעמישז אילָאר לַאשרַאמ טָאה ,גירק ןכָאנ
 -נידַאב ערעווש עטסרעסיוא יד בילוצ זַא ,ןזיוועג ,ןאמענעל .ל טסילַאנרושז

 תועידי עשירַאטנעמגַארפ זיולב ללכב ןַארַאפ ןענעז ,עיצַאריּפסנָאק ןוא ןעגנוג

 םעד ןופ .עיצַאּפקָא רעד רעטנוא הרובג ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעוו

 ןביוא ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא זַא ,לשמל ,טנַאקַאב זיא זיירק רעצלעיק-םָאדַאר
 ןדיי 80 ךרעל ןעוועג ןענעז (קארקָא וואלסינַאטס) "יטַאברַאג, ןטנַאמרעה

 רעטערטרַאפ רעד הרובג ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיװצ
 ,(טנַאקַאבמוא ןבילבעג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז) *ץַאכ, רידנַאמָאק ןופ

 סָאד טנכייצעגסיוא ךיז טָאה (ןבייל) "יוול, לײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ןיא

 ןופ ןּפָאלטנַא זיא סָאװ ,(עישָאז עניילק יד) "ַאישָאז ַאלַאמ, לדיימ עשידיי

 ץ'פיוא עקַאטַא רעשטייד רעקרַאטש ַא תעב .עקנילבערט ןייק טרָאּפסנארט ַא

 ןייא ךָאנ זילב טימ עישָאז עניילק יד טָאה ,ענשטָאפָא רעטניה לײטּפָא

 ױזַא ןוא ףירגנָא ןשטייד םעד רעייפ רעייז טימ ןטלַאהעגפיוא רענַאזיטרַאּפ
 יקסרעמישז .גנולגנירמורַא ןַא ןדיימסיוא גנולײטּפָא רעד טכעלגעמרעד םורָא
 טָאה סָאװ ,ןַאמרעזייא ןַאילוי ןַאזיטרַאּפ ןשידיי ןגעוו טלייצרעד ךיוא טָאה

 ןלעה ןטימ ןיא טריפעגכרוד "ירטיכ, לײטּפָא ןופ עּפורג -םרוטש רעד טימ

 -ופעג ךיז טָאה סָאװ ,"סעצוװָאסאלוו, גנולײטּפָא ןַא ןופ גנונפָאװטנַא יד גָאט

 | .וועילעמכ ןיא ןענ

 א

 -מוא ןופ רעדילגטימ עשיטסינויצ-ילעוּפ יד קעיארג םולש ןוא קַאס ףסוי

 רָאי 5 ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ,עשרַאװ ןיא טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןלַאגעל

 ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד טימ טריפעגנָא עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ
 -פיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןוא דנַאל ןיא ןויצ-ילעוּפ

 ,1943 לירּפַא ןיא דנַאטש
 ןיא ,1944 טסוגיוא ןופ דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןכָאנ ,1944 רעבָאטקָא ןיא

 ןעמוקעגנָא ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ ייז ןבָאה ,ליײטנָא ןעמונעג ןבָאה ייז ןכלעוו
 רעשילוּפ רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה ייז ואוו ,ץלעיק-םָאדַאר ןופ טנגעג ןיא
 ,ןדיי רַאפ ףליה טריזינַאגרָא ךיוא ןוא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא



 ןשטייד ןגעק ןטירפסירַא עטנּפַאװַאב

 עקַארק ןיא

 ןעמוקעג טינ זיא ,"טנעמנרעוװָאג-לַארענעג ,, ןופ טָאטש-טּפיױה ,עקָארק ןיא
 -סױרַא עשידיי עטנפָאװַאב ןעועג רעבָא ןענייז ןטרָאד ,דנַאטשפיוא ןַא וצ
 ןסיורג םעד רַאפ ךָאנ טסייה סָאד ,1942 רָאי ןיא ןיוש ןשטייד יד ןגעק ןטירט
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא

 :סעּפורג-ספמַאק 2 קיטעט ןעוועג עקָארק ןיא ןענייז ,1942 טסברעה טייז
 ןופ ןאבאל-שטיווַאבײל םהרבא טימ שארב ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידִיי יד
 .סעביל ףלָאדַא ,"ריעצה רמושהפ ןופ רעגנימואב (יבצ) קעשעה ,"רורד;
 יד ןעוועג זיא עּפורג עטייווצ יד ."אביקע; ןופ רעגנערד ןועמש ןוא דניק
 ןעוועג זיא רערימ אלאג .ר.פ.פ רעשיטעוװָאסָארּפ רעד ןופ עיצקַארפ עשידיי
 -ַאגרָא-ספמַאק עשידיי עדייב ,סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןשיווצ ןירעלדניברַאפ יד

 טָאה סע סָאװ ,שיגָאלַאעדיא ךיז ןופ טייוו ןעוועג ןענייז ייז םגה ,סעיצַאזינ
 טעברַאעגטימ רעבָא ןבָאה -- ,ןסנַאנָאסיד ןוא ןעגנובייר וצ טריפעג טּפָא
 ,ענראט ןיא ןשטנעמ ערעייז טַאהעג ךיוא ןוא סעיצקַא עשטייד-יטנַא לָאצ ַא ןיא
 ןעועג ןענייז ןטרָאד .עקָארק םורַא טעטש ערעדנַא ןוא עינכָאב ,עשייר
 ,יקסוואלסיזדאוו ללה ןוא ףלווו ףעזוי קיטעט

 טָאה םיצולח עשיטסינויצ-ןיײמעגלַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"אביקע;
 ,ינאילּפאק ףרָאד ןיא טקנוּפ-הרשכה ַא טלעטשעגפיוא 1941 רעבמעצעד ןיא
 יד ,1942 טסוגױא זיב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,ץינשזיוו ןוא עינכָאב ןשיווצ
 ןבָאה ,ןדיי יד ףיוא תוחיצר-ןסַאמ עשטייד יד ןגעוו "ןסערק, יד ןופ תועידי
 ןוא "אביקעא .טנגוי רעשיצולח רעד ףיוא קורדנייא ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג
 טימ שארב .עיצַאזינַאגרָא עשידרע-רעטנוא ןַא ןפַאשעג ןַאד ןבָאה "רורד
 רַאפ גרָאז יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,שטיוואבייל-ןאבאל ןוא ןדניקסעביל
 ץולחהפ עבַאגסיױא רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא רעגנערד .ש ,ןסנַאניפ
 .שיליױּפ ןיא (ץולחה רעדנעפמעק רעד) "םחולה

 ןיא ,רעירפ ךָאנ שידרע-רעטנוא טריזינַאגרָא ךיז טָאה "ריעצה רמושה;
 ןופ ןוז ,רעגנימואב שרעה ןעוועג זיא םעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ,1942 יַאמ
 םעד טכַאמעגטימ רעגנימואב שרעה טָאה ,רעגנימואב ןועמש רעריפ-יחרזמ
 ןוא עינעמור זיב ײמרַא רעשיליוּפ רעד טימ ןטָארטעגּפָא ,1929 .י ןופ גירק
 םעד גירק ןשיסור-שטייד ןֹופ ךורבסיוא ןכָאנ .וואלסינאטס ןיא ןבילברַאפ זיא

 ןוא ײמרַא רעשיטעװָאס רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג רע זיא ,1941 ינוי ןטס2
 -עג ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע ואוו ,וואקראכ זיב ןטָארטעגּפָא ריא טימ זיא
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 ןטַאדלָאס עשידי יד טעדרָאמרעד ןבָאה ןשטייז יד .טפַאשנעגנַאפ
 גרעבמעל ןייק סופוצ קעװַא רעגנימואב זיא ,רעניַארקוא סלַא טלעטשרַאפ

 .עקָארק ןייק ןטרָאד ןופ ןוא
 טינ עקָארק םורַא טנגעג יד זיא ,ןליוּפ-חרזמ ןופ דישרעטנוא ןיא

 טרירטנעצנָאק רעבירעד ךיז טָאה'מ .ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ רַאפ קיסַאּפ ןעוועג

 "רעד ןבָאה ,ר.פ.פ טימ ןעגנודניברַאפ יד ואוו ,אפוג עקָארק ןיא ףמַאק ףיוא
 -סיוא ךיוא יוװ ,ןסַאג יד ןיא גנוגעוַאב עיירפ רעפמעק לָאצ ַא רַאפ טכעלגעמ
 ,רעזייה עשיליוּפ ןיא ,טיונ ןופ לַאפ ןיא ,ךיז ןטלַאהַאב

 שלַא ןופ גנוריפנָא עמַאזניימעג יד ןענַאטשטנַא זיא 1942 רעבמעטּפעס ןיא
 -ףפיוא ןוא רוטלוק ַא טריפעג ןעמ טָאה הליחתכל ,ןּפורג-ספמַאק עשידיי

 לייטנָא טימ ,ינאילּפאק ןיא םרָאפ רעד ףיוא ןגַארטרָאפ :טעברַא-סגנורעלק
 ןסעומש :ץרַאהדלעפ ילֹוי ןוא ףלווו ףעזוי ,רעגנערד עטסוג ןוא ןועמש ןופ

 רעניפעזָאי ףיוא ןטרַאגטסול ןועמש ןופ הריד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא

 ץולחה, םעד ןוא ךעלטעלב עשיליוּפ עמייהעג יד ןטײרּפשרַאפ ;עקָארק ,3
 ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ עבַאגסיוא עשיליוּפ -- ,"םחולה

 10 ןופ .סעיּפָאק 250 ןיא גָאטײרפ ןדעי סױרַא זיא ,"םחולח ץולחה;

 ןיא ןטיירּפשרַאפ טגעלפ ןוא ,ןישַאמבירש ַא ףיוא טקורדעג ,םידומעו
 ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק םוצ ןפור ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןוא טָאטש

 ןעמ טָאה ,לײטּפָא -יוב ןופ ןינב םעניא ,1 סַאג ענאילשיוודאנ ףיוא

 "רַאפ ןרָאװעג ןענייז ָאטעג ןופ דנַאר םייב רעזייה לָאצ ַא .רעוועג ןטלַאהַאב

 רַאפ טלעג ןגירק וצ ידכ .טָאטש ןופ לייט "ןשירַא; ןטימ ןטקנוּפ-סגנודניב
 יז טגעלפ ןעמ ,םידיגנ רַאפ ךיוא ןריּפַאּפ טשלעפעג ןעמ טָאה רעוועג

 טָאה רעפיש עילעה .גנונפָאװַאב רַאפ טלעג ןעמענ גנַאװצ טימ ןוא ןרעײטשַאב
 .עשרַאװ ןופ ןרעװלָאװער 5 עטשרע יד טכַארבעג

 ןשינכעט2 .ג.א ןופ גנופַאש יד ןעװעג זיא ּפַאטע רעטייוצ רעד

 עשידנעלסיוא ,ןטנעמוקָאד ,?סעטרַאק-ןעק; ןריצירברַאפ טגעלפ סָאװ ,"ָארויב
 ןוא ,רעגנערד ןוא ןייש .מ ןענַאטשעג זיא ָארויב ןופ שארב ,לג.ד.א ןריּפַאּפ

 ,ל ,םיובנענעט הדוחי ,(עניטסוי) עטסוג ,יורפ ןייז ןבָאה טעברַאעגטימ
 ,רעשטיוד וואטסוג ןוא ןַאמרעסַאוװ

 רמושהפ ןופ רקיע רעד .,דרע-רעטנוא ןשידיי ןופ רעריפנָא יד רַאפ

 טייקיטעט רעייז ןריפ ןפרַאד ייז זַא ,רָאלק ןעוועג הליחתכל זיא ,"ריעצה

 ,.ס.פ.פ יד .דרע"רעטנוא ןשיליוּפ ןטימ טקַאטנָאק ןרעטנעענ ַא סָאװ ןיא

 ךיז ןלעװ ייז זַא טרעלקרעד ,1941 ןיא עקָארק ןיא גנוטַארַאב ַא ףיוא ןבָאה

 -ַאב רעד וצ ןענייז ,סיוא טזייוו סע יװ .ָאטעג ןופ םינינע יד ןיא ןעימ טינ

 ,ןויצ ילעוּפ עטכער יד ןופ ןוא "דנוב, ןופ רעייטשרָאפ ךיוא ןעמוקעג גנוטַאר

 ףרָאדנעראה טסידנוב רעד .גנוציז יד ןזָאלרַאפ טסעטָארּפ סלַא ןבָאה סָאװ

 ןעוועג זיא ןוא ?אוואדויל אימרא, רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןיירַא רעטעּפש זיא
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 ןיא רעגַאל ןיא רעטעּפש ןוא עקָארק ןיא עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןיא קיטעט
 (6?,בושאלפ

 ןיא רעדָא טריפעגסיוא רעפמעק עשידיי יד ןבָאה סעיצקַא בור'ס ךיוא
 יז עכלעוו ןופ --- ,.ר.פ.פ טימ תופתושב וליפַא רעדָא גנוקידנעטשרַאפ ַא

 וצ ידכ .המודכו ןטַאנַארג ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ,רעוועג ןגָארקעג ךיוא ןבָאה

 לַאפנָא ןַא טכַאמעג ןעמַאזוצ ןעמ טָאה ,רעפמעק יד רַאפ ןרידנומ עשטייד ןגירק
 ,לוויטש ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןעמ ןוא ?אמיטּפָאק טַאטשרַאװ-רעדיינש םעד ףיוא

 -רעביא ,ר.פ.פ טָאה םעד ןופ לייט ַא .ןלעפ ןוא ןקָאז ,שעוו עמערַאװ ,סרעטעווס
 םעניא ,עקסאידלָאּפ עלַאיב ןוא ןילבול ןיא ןטייהנייא-ףמַאק עריא רַאפ טקישעג

 ןטלַאהַאב רעפמעק יד ןגעלפ "קינדנָארפ ינאוורעשט/, לַאטרַאװק-רעטעברַא
 רעד ףיוא ,,ר.פ.פ טימ ןעמַאזוצ ,ןטעברַא-שזַאטָאבַאס ןריפסיוא ןכָאנ ,ךיז
 עקיצנייא יד ,ךעלנײשרַאוװ ,ןעוועג זיא עקָארק .עינכָאב-עקָארק עיניל-ןַאבנזייא
 -עג טריפעגסיוא טָאה דרע-רעטנוא רעשידיי רעד ואוו ,ןלױּפ ןיא טָאטש

 סנַאה ןוא עסערּפ-יצַאנ יד .דרע-רעטנוא ןשילױּפ ןטימ ןטקַא עמַאזניימ
 סלַא ,ןלַאפנָא עקיזָאד יד ןביײרשַאב ןגעלפ "גנוטייצ רעואקָארק; סקנַארפ
 יד זַא ,ןלייצרעד טגעלפ עסערּפ עשידרערעטנוא יד רעבָא ,ןטקַא-ביור
 .עיצַאזינַאגרָא ףמַאק עשידיי יד טריפעגסיוא טָאה ןטקַא-שזַאטָאבַאס

 שזַארַאג םעד ןדניצרעטנוא סָאד ןעוועג ךיוא זיא סעיצקַא יד ןשיווצ

 ןאמאר ,דוד ץרעה ,עכעלטנגוי יירד יד ךרוד ,עיצַאזינַאגרָא-?טדָאט; רעד ןופ
 ץירּפ סלַא ,ביבא לת ןיא טצעי טבעל סָאװ ,"קעצירפ, ןוא גרעבמארב
 -עג ןבָאה סָאװ ,ןקַאילַָאּפ ןפָארטשַאב ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד .ןַאמרעבולג
 ,טייקיטעט יד ןלעטשּפָא טרעדָאפ

 ,םירסומ יד ןגעק טרירטנעצנָאק ךיז טָאה אפוג ָאטעג ןיא טעברַא יד
 טלעטשעג יײצילָאּפ עצנַאג יד זיא ,רוסמ ַא ףיוא ןסָאשעג ןבָאה םירוחב 2 ןעוו
 ,ךַאד ַא ףיוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה םירוחב יד .סיפ יד ףיוא ןרָאװעג
 ןַאד ךיז ןבָאה רעפמעק יד ,ןעמוקעגמוא ןוא ןלַאפעגּפָארַא רעבָא זיא רענייא
 ,ןסַאג יד ןיא ןזייװַאב טרעהעגפיוא

 ןוא טריּפשעגכָאנ ןבָאה סעלאי אווע ןוא דניקסעביל ,ןאבאל רעפמעק יד
 טימ דניקסעביל טָאה סַאג אנלשיוו אראטס ףיוא ןעוו .םירסומ 2 ףיוא ןסָאשעג
 טָאטש ןיא זיא ,רעוװעג ןייז ןעמונעגוצ ןוא שטייד ַא ןסָאשעג םירבח 2
 זיב 9 ןופ ?ויפריוקק םעד טרעגנעלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןוא הלהב ַא ןרָאװעג
 ןפָאלטנַא זיא דניקסעביל .ָאטעג ןופ סעקינבורע 20 ןעמונעג ןוא טנווָא 1
 .ָאטעג ןופ

 ,עקָארק ןבעל םיבושי עשידיי ייר ַא טרידיווקיל ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 רעד רעביא ךעלפיש ףיוא ןטרָאד ןופ ןפיולטנַא ןזָאלעג ךיז ןדיי לָאצ ַא ןבָאה
 רעד ףיוא עיצַאטס-לָארטנָאק ַא טלעטשעגפיוא ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .לסייוו
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 טריקַאטַא טָאה עיצַאזינַאגרַָא עשידיי יד ,עדנפילטנַא יד ןּפַאכ ידכ ,לסייוו
 (?,רעוועג רעייז ןעמונעגוצ ןוא ןעמרַאדנַאשז 2 טעגרהרעד ןוא עיצַאטס יד

 ןופ ןַאלּפ רעד ןרָאװעג טעברַאעגסיױוא ךיוא זיא ,ר.פ.פ טימ ןעמַאזוצ

 טפרַאדעג טָאה סָאװ ,1942 רעבמעצעד ןטס22 םעד ,ןשטייד ףיוא לַאפנָא ןסיורג
 ,עקָארק ןיא טריטמַא טָאה סָאװ ,קנַארפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד ןזיײװַאב
 ,ךיז טליװ םיא סָאװ ןָאט ןָאק רע ואוו ,טָאטש עשטייד ןייק טינ זיא עקָארק זַא

 ךרוד ןרָאװעג טרעכײרַאב לַאפנָא םעד רַאפ זיא עיצַאזינַאגרָא עשידיי יד
 םעד ןופ טעברַאטימ רעד קנַאד ַא ,ןטַאנַארג ןֹוא ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא
 ,טַאלביירד לאוי ,עימעכ ןוא קיזיפ ןופ רערעל

 -וצ רעפמעק עשידיי יד זיא ןַאלּפ-לַאפנָא םענעטסָאמרַאפ-טיירב םעניא

 יד .??עירענַאגיצ; עפַאק יד ןריקַאטַא ןופ עבַאגפיוא יד ןרָאװעג טליײיטעג
 -ןאבאל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טריפעגכרודַא סע ןבָאה רעפמעק עשידיי

 -ןלָאפרעד רעד ללכב ןעוװעג ,סיוא טזייו ,זיא לַאפנָא רעייז ,שטיווָאביײל
 ,ןַאלּפ ןופ ןלייט ערעדנַא עלַא ןשיוװצ רעטסכייר

 רעד ןיא עטעדנואװרַאפ ךיוא ןוא ןשטייד ןביז ןלַאפעג ןענייז סע

 רעד ןופ ךיז ןעיצקירוצ םייב טָאה ,עּפורג עטייווצ ַא ,12 לָאצ רענײמעגלַא
 .רעוועג ןייז ןעמונעגוצ ןױא קינָאּפַאטשעג ַא טעגרהרעד ,אניזאק-ןריציּפָא

 ןיא רעפמעק יד ןופ עזַאנ יד ןעוועג זיא 24 סַאג אקסניוואקס ףיוא

 ,רעקנוב ןיא ןעמוקקירוצ ןזיװַאב ןבָאה רעלַאפנָא יד רעדייא רעבָא .עקָארק
 ,טײלדָאּפַאטשעג עטנפָאװַאב ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רע זיא

 קחצי עשרַאװ ןופ ןעמוקעגנָא עקָארק ןייק ןענייז ,עיצקַא רעד ברע
 -רָאףמַאק רעשידיי רעד ןופ םיחילש סלַא ,ןאמלאפ הווח ןוא ןַאמרעקוצ
 -ַאב טָאה ןַאמרעקוצ .רעקנוב ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז ייז ,עיצַאזינַאג

 ?ףעשירַא; ןייז .סופ ןיא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא רע םגה ,ןפיולטנַא וצ ןזיוו

 .עשרַאװ ןייק ןײגקעװַא ןפלָאהעג ךיוא םיא טָאה ןעזסיוא

 טַארַאפ ַא בילוצ ,סע זיא ןעשעג .ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז עקירעביא יד

 רמושה; ןופ ןלעװק יד טול -- ,ןַאמסיױו ןתנ ןוא לעּפא קעלוי דצמ

 ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ,ןגרָאמוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םיובנענעט ,צ ,"ריעצה

 ,ןלַאפעג זיא רעבָא ,םענייא טעגרהרעד ,ןשטייד ףיוא

 ןזיווַאב טָאה רע .1942 רעבמעצעד ןטס24 םעד ןלַאפעג זיא דניקסעביל

 "עּפש טָאה ןוגריא-ספמַאק רעד .,2 ךָאנ טעדנואוורַאפ ןוא ןשטייד 2 ןסיש רעירפ

 ןַאד ןענייז סע .שטיווָאביײל-ןאבאל ,רעריפנָא ןשידלעה ןט2 ןייז ןרָאלרַאפ רעט

 ןיא ןעוװעג דשוח טָאה ןעמ סָאװ ,ןקַאילָאּפ ליפ ךיוא ןרָאװעג טריטסערַא

 זיא 1942 רעבמעצעד לןטס22 ןופ עיצקַא יד .רעפמעק עשידיי יד ףליה ןבעג

 ,ר.פ.פ ןוא ןדיי יד ןשיװצ תופתוש רעד ןופ "דיל-ןענאווש, רעד ןעוועג

 ,ב ןוא רעגנימואב .ה ךרוד ןרָאװעג טצעזעגרָאפ רעטייוו זיא טעברַא יד

 -ַאב עגנע ןַא ןטלַאהעגּפָא 1942 רַאונַאא ןט2 םעד ןבָאה סָאװ ,ךיײרבלַאה
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 ויא םעדכָאנ דלַאב ."אוואדויל אידראווג , ןופ גנוריּפנָא רעד טימ גנוטַאר

 "רַאפ ןוא טנערברַאפ טָאה ןעמ ואוו ,?טמַאסטעברַא; ןפיוא לַאֿפנָא רעד ןעשעג
 ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז ,םעד קנַאד ַא .רעסעּפ ןוא ןטנעמוקָאד ליפ טעטכינ
 ,ָאטעג םעד ץוחמ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 אנני ןירעפמעק רעשיליוּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ ףליה רעד טימ
 ןופ זיוה יד ןלַאפַאב ךיוא 1942 רַאונַאי ןט6 םעד רעפמעק יד ןענייז ,יאגיב

 טריפעגקעווַא ןוא ןרידנומ עשטייד ןיא ןוטעגרעביא ךיז ,רעפאק ןַאמטּפיוה
 ןבָאה סַאג ןיא ןכַאװ עשטייד יד .ָאטיוא ןַא ןיא ןכַאז ןוא רעוועג ליפ ךיז טימ
 ,טריטולַאס ייז ןליפַא ןוא ןדיי ענעוטעגרעביא יד ןזָאלעגכרוד

 ןָא רעבָא ,דלַאװ ןיא ןייגוצסױרַא ןבורּפ טכַאמעג ןעמ טָאה רעטעּפש
 רעד ןעוו ,ןקַאילָאּפ 2 טימ ןעמַאזוצ ןדיי 2 ןלַאפעג ןאד ןענייז סע .גלָאפרעד
 -סיורַא ןוא ןעגנוקיניײּפ יד ןטלַאהעגסיוא טינ טָאה רעגריב קעטעימ רעטּפַאכעג
 .רעוועג יד טּפַאכרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא-פמַאק יד ןבעגעג

 ,ןטראג-סיקצאוואלס ןוא עלשיוװדָאּפ ,עקראינאב ןיא ןוגריא םעד ןופ ןדַאלקס
 רדסכ ןטייב טגעלפ רעגנימואב ."םחולה ץולחה;2 ןופ ץַאלּפ "קורד םעד ךיוא

 ירמגל ןרָאװעג לייוורעד זיא עקָארק ןיא ָאטעג סָאד .טרָא-סטלַאהפיוא ןייז
 ,ללכב ןרידיווקיל םיא טייג ןעמ זַא ,טליפעג טָאה ןעמ ןוא ןסָאלשעגּפָא

 זיא רערימ .ג ,ךיײרבלַאה .ב ןלַאפעג ןיא 1943 רַאורבעפ ןט19 םעד
 בייהנָא רעדָא רַאורבעּפ ףוס ,הסיפת-ךיפולטנאמ רעד ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ|
 יד ןעמונעגפיוא טָאה רע .רעגנימואב .ה ךיוא ןרָאװעג טּפַאכעג זיא שטרַאמ
 "עג זיא רעגנערד ,ש .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא ןוא ןסָאש טימ ןשטייד
 ןעטסוג טימ םיא ןשיווצ ךַאמּפָא ןטיול ,1943 רַאונַאי ןיא טריטסערַא ןרָאװ

 ןרָאװעג טקישעג זיא ןוא ייצילַאּפ רעד ןבעגעגרעביא ךיוא ךיז עטצעל יד טָאה
 ,הסיפת רעטנַאמרעד רעד ןיא

 ןופ רעפמעק עטריטסערַא יד ןריטרָאּפסנַארט ןתעב ,1943 טרַאמ ןט22 םעד
 "אר ןוא ןַאמרעקוצ השמ ךיוא יו ,רעגנערד עטסוג ןוא ןועמש ןענייז ,הסיפת רעד
 יד ,ןלַאפעג זיאשטיווָאבײלןַאבַאל ,ןפָאלטנַא ןפוא ןשידלעה ַא ףיוא ,רענזואלק ןאמ

 -דאוו ללה רעריפ-ףמַאק יד ןופ םענייא ןפָארטעג עינכָאב ןיא ןבָאה סרעגנערד
 לנָאטנא ןעמָאנ ןרעטנוא ,טנַאיצילַאּפ רעשיליוּפ סלַא ןוטעגרעביא ,יקסוואלסיז

 טלעטשעגפיוא רע טָאה ,רעפמעק ענעבילברַאפ טימ ןעמַאזוצ .יקסוואקיוודול
 ןופ ףליה רעד טימ ,זיא רעננערד .ץינשיוו םורַא ,רעדלעוו יד ןיא סרעקנוב
 ץולחהא ןופ עבַאגסױא יד טיײנַאב טָאה ןוא עינכָאב ןייק ןעמוקעגנָא .ר.פ.פ
 טיג ןוא ןדיי ןטַאררַאפ וצ טינ ןקַאילַאּפ יד ןטרָאד קידנעפור ,"םחולה

 ןיא ךיז ןטלַאהַאב וצ ןפורעג רע טָאה ןדיי יד .ןשטייד יד םעד ךרוד ןפלעה|
 | ,רעדלעוו יד

 םעד ןענישרעד זיא "םהולה ץולחה; ןופ רעמונ רעטצעל רעד
 םעד עקשטילעוו ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רעגנערד ,19423 רעבָאטקָא ןט1
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 רעכעלגעמרַאפ ַא םיא טָאה ןבעגעגסױרַא זַא ,הרבס ַא ןַארַאפ .רעבמעווָאנ ןט8
 ,טקַא-עיצַאירּפָארּפסקע ןַא טריפעגסיוא ותעשב טָאה רעגנערד ןכלעוו ףיוא ,דיי
 ,רעוועג רַאפ טלעג ןעמוקַאב וצ ידכ

 ריא ךָאנ ןבילברַאפ זיא סע .,רעירפ ןעמוקעגמוא זיא רעגנערד עטסוג

 ,(עניטסוי ןופ ךובגָאט) ?יניטסוי קינטנעימאּפ, שיליױוּפ ןיא ךוב-גָאט ַא טיוט
 טָאה'מ סָאװ ןוא ריּפַאּפ-טעלאוט ףיוא ,הסיפת רעד ןיא ןבירשעג טָאה יז סָאװ
 ןיא סע ןבעגעגרעביא ןוא ןסיורד ןיא הסיפת רעד ןופ טלגומשעגסיורַא
 ,טנעה ערעכיז

 רעטנורעד ,רעדיל לָאצ ַא ןבירשעגנָא ךיוא ןטרָאד טָאה רעגנערד אטסוג
 עג טצעזעגרעביא ךיוא ןוא "דניק ןיימ ןופ גיוו םייב; דיל שידיי ַא ךיוא
 "רעד ןטסערג םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,"טנערב סע, דיל עטנַאקַאב סקיטריב
 ,הסיפת ןיא ענעסָאלשרַאפ יד ןשיווצ גלָאפ

 ןיא ןעמוקנָא ןעוועג חילצמ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דילגטימ ַא
 טקישעגוצ 1943 רעבמעטּפעס ןט14 םעד טָאה ,ןלוּפ ןופ דנַאל קידתונכש ַא
 דוחיא-טלעוו ןכרוד לארשי-ץױא ןיא סערגנָאק-טלעװ ןשידיי םעד טכירַאב ַא

 ;טלייצרעד טרעוו טכירַאב ןיא .תודחאתה-ןויצ ילעוּפ

 רעשידרע-רעטנוא רעד טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג רימ ןבָאה בייהנָא ןיאק

 ןקישעײרַא ןענעק וצ ידכ ,םימעט עשיטקַאט בילוצ ךעלכעזטּפיױוה .ר,פ,פ
 ןוא סעּפורג עשידיי ערעדנוזַאב ןעוועג רעבָא ןענייז סע .סָאטעג יד ןיא ףליה

 רעשיליוּפ רעד טימ טעברַא רעקידתופתוש רעזנוא ןיא ,עשיליופ ערעדנוזַאב
 -ינַאגרָא עשיליוּפ יד ,תמא ,גנורַאפרעד ערעטיצב ַא טַאהעג רימ ןבָאה .ר,פ,פ
 טָאה יז רעבָא ,ןטנעמוקָאד "עשירַא? ןעמוקַאב ןפלָאהעג זנוא טָאה עיצַאז

 טימ טצונַאב ךיז טָאה יז .טנעקעג רָאנ טָאה יז ליפיוו טצונעגסיוא זנוא
 . . . סעבַאגפױא עכעלרעפעג סרעדנוזַאב ןריפכרוד רַאפ םירבח ערעזנוא
 טלײטעגּפָא ןבָאה רימ זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה ןקַאילָאּפ יד ןופ גנולדנַאה יד

 ,"ץולח ןקידנפמעק; םעד ןפַאשעג ןֹוא רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעזנוא

 .סעּפורג עשיצולח עלַא ןופ לײטנָא ןטימ

 ןרעגַאל-סטעברַא יד ןיא טיײרּפשרַאפ ןעמ טָאה "ץולח ןקידנעפמעק םעדע

 ןיא ןליפַא ןוא לשימעשּפ ,עשייר ,וָאנרַאט ןייק טכיירגרעד ךיוא טָאה רע

 .עלסַאי םורַא ןופ ןרעגַאל יד

 וָאנרַאט ןשיװצ עקערטש רעד ףיוא טעברַאעג ךעלכעזטּפױה ןבָאה רימ,

 עצנַאג ַא טרעטשעצ לָאמַא רימ ןבָאה עינכָאב ןופ טייוו טינ .עינכָאב ןוא

 ךיוא רימ ןבָאה ןטקַא-שזַאטָאבַאס ךס ַא .ןענישַאמ עלַא טימ טפַאשטריוו-ךלימ

 ןוא טרעטשעצ ןבָאה רימ .ןרעגַאל-סטעברַא ןיא ןוא ןקירבַאפ ןיא טריפעגסיוא

 ןטייקירעוש ןפַאשרַאפ וצ ידכ ,טנעקעג ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא טעטכינרַאפ

 ---לירּפַא) דָאירעּפ-סטכירַאב ןופ ךשמ ןיא ."ןישַאמ-סגירק רעשיצַאנ רעד רַאפ
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 -נזייא יד ןסיירוצפיוא לָאמ ףלע ןעגנולעג עפורג רעד זיא (1942 רעבמעטּפעס
 ,גרעבמעל-עקָארק ןַאב

 ךיז טָאה עּפורג יד יו טלייצרעד טנעמוקָאד םעד ןיא טרעװ רעטייוו

 ;ןרָאטַאקָאװָארּפ טימ טנכערעגּפָא
 רימ ןבָאה ,געוו ןופ טמױרעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןרָאטַאקָאװַארּפ יד;

 -סגנואָארד ןקישרעדנַאנופ ןגעלפ רימ .לייטרוא רעייז טלייטעגטימ רעירפ
 .ףָארטש רעייז ףיוא ןטכיר ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןטנעגַא-"ַאּפַאטסעג; וצ ווירב
 .געוו ןופ טמױרעגּפָא ןרָאװעג ךעלדנע זיא ץישפיל רָאטַאקָאװָארּפ רעד ךיוא
 "טימ ערעזנוא 60 ןופ המישר ַא ןענופעג ןעמ טָאה ,ענעשעק ןיא םיא ייב

 "רעדילג

 רעדנַא ןַא ןיא ןטנַאטסערַא יד ןריפרעבירַא ןתעב ץרעמ ןטס22 םעד
 רעזנוא, ,ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא עטריטסערַא 23 יד ןופ 12 זיא ,הסיפת
 ףיוא שינעעשעג רעד ןופ טרָא םוצ ןפָאלעגוצ דלַאב זיא םירבח 6 ןופ ךַאװ
 -ּפָארַא ןטנַאטסערַא ענעפָאלטנַא יד ןפלָאהעג ןבָאה רימ .סאג אקשטילעוו
 .?ָאטעג ןבעל ןטלַאהַאבסיוא 12 יד טימ ןעמַאזוצ ןוא רעדיילק ערעייז ןפרַאװ

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןַאבַאל ,רעדייל זיא ,יירעסיש רעד ןיא
 -ַאב רעד ךָאנ ,ןבָאה רערימ .ג ןוא רעגנימואב .ח ,שטיווָאביײל-ןאבאל .א

 .?ץיירק-דלַאװנירג; ןופ ןעדרָא םעד ןעמוקַאב ןליוּפ ןופ גנואיירפ



 עיצילאנ-חרומ ןיא דנַאטשרעדיוו

 ךוב ןייז ןיא ,?עיצילַאג ןיא רענַאזטרַאּפפ יד לטיּפַאק ןיא
 ַאטשינ ןענייז סע זַא ןָא םיובנענעט .י טזייוו ,ןליוּפ ןיא "טנורגרעטנואפ
 . . . ציצילַאג ןיא םוטרענַאזיטרַאּפ ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ עוויטַאטירָאטיױא ןייק
 ךעלנײשרַאװ ןעוועג ןטרָאד ןענייז סע ןוא ,קינייװ ןבילבעג ןבעל םייב ןענייז'ס
 ,ןטפַאשרעּפרעק-רענַאזיטרַאּפ ערעסערג ןלעטשפיוא ןטייהנגעלעג רעקינייוו
 ('?("ןסערקע) ןטיבעג-דנַאר (עשיליוּפ) יד ןיא יו

 עיצילַאג חרזמ ןיא ךיוא ןענעז ,עיצַאּפוקֶא רעשיטעווָאס רעד תעב
 ןַאד ןענעז רעוט ייר ַא .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עלַא ןרָאװעג טזעלעגפיוא
 -ןיײרַא רעייז ךָאנ דלַאב ןבָאה ןשטייד יד ,ןפַאלטנַא רעדָא ,טקישרַאפ ןרָאװעג
 ,טכַארבעגמוא ייז ןוא רעוט עשיטסינויצ עקירעביא יד טּפַאכעג ןייג

 טצעזעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,"ריעצה רמושהח; ןוא טנגוי עשיטסינויצ יד
 -- ,ןטסערַא עקיזָאד יד ץָארט םישזער ןשיטעװָאס ןרעטנוא טעברַא רעייז
 .ָאטעג ןיא טעברַא רעייז טײנַאב "אביקע, ןוא "רורדק טימ ןעמַאזוצ ןבָאה

 ןדנובעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמרַאװ םהרבא רמוש רעד ןעוועג זיא גיהנמ רעייז
 -ָאעמימ א ןבעגעגסױרַא ,טייז "רעשירא; רעד ןוא עשרַאװ טימ טקַאטנָאק ַא
 -ךיועג ןעוװעג זיא רעמונ ןייא .רעוועג ןגָארקעג ןוא גנוטייצ טריּפַארג
 רעבָא זיא גרעבמעל ןיא "טַארנדוי; רעד .עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא םעד טעמ
 ןגרָאזַאב ןעמונעג ךיז רעבירעד טָאה טנגוי יד ,דנַאטשפיוא ןַא ןגעק ןעוועג
 ,ןרַאגנוא ןייק ךיוא יוװ ,דלַאװ ןיא ןגעוו ןכוז ןוא ןריּפַאּפ ?עשירַא, עשלַאפ טימ

 -רַאּפ רענײמעגלַא ןַא ןופ טסואועג טינ ךיוא טָאה עיצילַאג-חרזמ
 -עג ןעוועג ןענייז ןקַאילָאּפ יד ייס ,רעניַארקוא יד ייס .גנוגעװַאב-רענַאזיט
 עשיטעװָאס יד ןעמונעגפיוא ךיוא ןבָאה ןוא ,ןסור יד וצ ךעלטנייפ טמיטש
 ,האנש טימ רענַאזיטרַאּפ

 ןענעכערסיוא טזומעג ,ָאזלַא ,ןבָאה עיצילַאג ןיא רעלדנעטשרעדיוו עשידיי
 -געמ םוש ןייק טַאהעג טינ ןוא תוחוכ עכַאװש ענעגייא יד ףיוא סיואכרוד
 יװ שטָאכ ךיז ןרַאּפשוצנָא -- ,ןילָאװ יצ ,דנַאלסורסיײװ ןיא יו --- טייקכעל
 .םוטרענַאזיטרַאּפ םענײמעגלַא ןַא ףיוא זיא סע

 רעשידיי א ןעוועג זיא סע זַא ,הרעשה ַא סיוא רעבָא טקירד םיובנענעט .י
 רעשידיי רעד ןגעוו קידנלייצרעד ,ג ר ע ב מ ע ל ןיא רעטנעצ-דנַאטשרעדייװ
 םיובנענעט טיג ,רעלייוו לאומש טימ שארב ,דָארב ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק
 -אזיא ןַא ןעוועג טינ זיא סָאד זַא ,טנייש ןטכירַאב ענענַארַאפ עלַא ןופ, :וצ
 -עגמורַא טָאה סָאװ ,ץוש רעשידיי ַא ןופ לייט רָאנ ,עיצַאזינַאגרָא עטריל

278 
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 -םעל ןיא ריטרַאװק-טּפיױה ַא טימ ,עיצילַאג"חרזמ ןיא טעטש ליפ ןעמונ
 -ספמַאק יד ןעוו סָאװ ,םעד ףיוא ךיוא ייברעד ךיז טפוררַאפ רע ."גרעב
 טימ ןסױטשנעמַאװצ עכיירגלָאפרעד טַאהעג טָאה דארב ןיא עיצַאזינַאגרָא
 יו ,טייוו ױזַא ךיוא ןריטנולאוו ןגיוצעגוצ טייקשידלעה ריא טָאה ,רעניארקוא יד
 ('5,"גרעבמעל ןופ

 קירעיורט ןוא עיצילַאג ןופ רעריפ-ייצילָאּפ ןוא .ס .ס ,ןַאמצַאק .פ .נעג
 םעד דָארב ןייק גרעבמעל ןופ ןעמוקענּפָארַא זיא ,ןוילת רעטמירַאב
 -יטרַאּפ יד ןרידיווקיל טימ ךעלנעזרעּפ ןריפנָא וצ ידכ ,1943 יַאמ ןטס1
 ןטס20 ןופ רעגירק .נעג ֹוצ טכירַאב םענײמעגלַא ןייז ןיא .ןטײקיטעט-רענַאז
 דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןגעוו ךיוא רע טביירש ,עיצילַאג-חרזמ ןגעוו 1942 ינוי
 ,עיצקודָארּפ רעשינעילַאטיא ןופ רעטנורעד ,רעװעג םינימ עלַאק :ללכב
 ןבָאה ןדיי יד .גנוקידייטרַאפ רעייז רַאפ ןדיי יד ךרוד טצונַאב ןעוועג ןענייז
 ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס עשינעילַאטיא ייב רעוועג עשינעילַאטיא סָאד טפיוקעג
 -עג ןענייז סע . . . םימוכס עסיורג רַאפ ,טקירטסיד םעד ןיא טרינָאיצַאטס
 ענעגרָאברַאפ טפַאהרעטסיײמ טימ ,סרעקנוב עשידרע-רעטנוא ןרָאװעג ןענופ
 ,ןקָאטש ףיוא לָאמַא ,ןפָא ןיא לָאמַא טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנַאגעגנײרַא

 3 טַאהעג ןדיי יד ןבָאה --- ןַאמצַאק טביירש --- ןיטאהָאר ןופ ָאטעג ןיא
 רעדלעוו יד ןיא ;רעקנוב ןסיורג ןייא --- אקסור אוואר ןיא ,סרעקנוב עסיורג
 ,ןדיײ-ןטידנַאב, 139 טימ סרעקנוב 6 טקעדטנַא ןעמ טָאה -- קסוב ןבעל
 געוו ןפיוא ,ָאטױא-טסַאל ַא ףיוא ןדיי טּפַאכעג ןעמ טָאה 1943 ינוי ןט2 םעד
 .טעגרהרעד ייז טָאה'מ ןוא טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןרַאגנוא ןייק

 ייב רעוועג ןשינעילַאטיא ןגעוו גנוטּפױהַאב סנַאמצַאק טימ תוכייש ןיא
 -יליופ רעד ןופ טכירַאב ַא ןיא זַא ,ןזייוווצנָא יאדכ זיא ,עיצילַאג ןופ ןדיי יד
 ןגעו ןרָאװעג טלייצרעד ותעשב זיא ,ןָאדנָאל ןיא רוטנעגַא-עסערּפ רעש
 סָאװ ,ָאקסלעיב ןופ ןַאמסטפעשעג רעכייר ַא ,רענשריק רָאדיזיא ,דיי םעד
 "רעביא 1943 רָאי ןיא ןרָאװעג ,שינעילַאטיא ןוא שטייד טוג ןענעק קנַאד ַא ,זיא
 טקישעג זיא סָאװ ,ײמרַא רעשינעילַאטיא רעד ןופ רידנַאמָאק םייב רעצעז
 טָאה ָאטעג רעגרעבמעל ןיא .טנָארּפ ןשיסור םוצ גרעבמעל ךרוד ןרָאװעג
 ןעוועג זיא ןוא רעוװעג ןעניזַאגַאמ עשינעילַאטיא ןופ טלגומשעג רענשריק
 .רעפמעקדָאטעג יד ןשיװצ

 ךיז רענשריק טָאה ,גרעבמעל טזָאלרַאפ ןבָאה רענעילַאטיא יד ןעוו
 ,ץינערג עשינעילַאטיא יד רעבירַא זיא ןוא טרָאּפסנַארט ןטצעל ןָא ןסָאלשעגנָא
 רעד ךרוד ריטסַאנַאמ ַא ןיא טרינרעטניא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג זיא רע
 -ַאסומ ךָאנ .ןדיי ןוא ןטאָארק ,ןברעס טימ ןעמַאזוצ ליצילָאּפ רעשינעילַאטיא
 ןעמַאזוצ ,ןּפָאלטנַא רענשריק זיא ,19423 רעבמעטּפעס ןיא עיצַאלוטיּפַאק סיניל
 עשינעילַאטיא ןופ עפורג ַא טריזינַאגרָא טָאה ןוא ,ענעגנַאפעג ערעדנַא טימ
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 -עלירעג ןכיירגלָאפרעד ַא טריפעג טריפעג םישדח 8 טָאה סָאװ ,ןטָאירטַאּפ
 אז: ,סעיניל עשטייד יד רעטניה ףמַאק

 -עגמוא טלָאצעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,רעביא רעטייוו ךיוא טרזח ןַאמצַאק
 רַאפ ,ןטַאדלָאס ןוא ןטנעגַא עשינעילַאטיא ןוא עשירַאגנוא יד םימוכס ערעייה
 בור'ס רעבָא ,ץינערג רעד וצ ןענָאגַאװ עשירעטילימ ןיא ייז ןריפרעבירַא
 ןעמ טָאה לָאמ ןייא .ָאּפַאטשעג רעד וצ ןרָאװעג ןטָאררַאפ ןענייז ייז ןופ

 -עגוצ ,ירעלושזד ןוא ןטנעמיד ,רַאלָאד-דלָאג 2,200 טריקסיפנָאק ןוליפַא
 -ָאֹּפ רעטרעטַאמעגסיוא רעד ןופ םיאנוש עטסגרע יד; .תונברק יד ייב ןעמונ

 ,דָארב ןיא יװ ,ןבָאה סָאװ ,"ןטידנַאב, עשידיי יד ןעוועג רעבָא ןענייז ייציל
 יד ןבָאה ,דָארב ןיא .גנַאל רעייז טפמעקעג ,טלגנירעגמורַא ייז טָאה'מ ןעוו
 ןענייז ןטידנַאב עשידיי 33 ...רעוװעג רעייז טצונַאב קידנעטש "ןטידנַאב;
 לענש ,ןעניבארַאק עצרוק עכעלטע טריקסיפנָאק טָאה'מ ,ןרָאװעג ןסָאשרעד
 ךיז טָאה סָאװ ,רעטכעוװ-דלַאװ רעשיליױּפ ַא .ןרעװלָאװער ןוא ןסקיב עדנסיש

 טיוט וצ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא עיצַארעּפָא-גנומַאקכרוד רעד ןיא טקילײטַאב

 ןטידנַאב, יד ךרוד
 ַא ןרעטשעצ ןיא גלָאפרעד טַאהעג רימ ןבָאה 1943 יַאמ ןטס21 םעד;ע

 ןופ ןרעװלָאװער טימ טנפָאװַאב ןעוועג רעדיװ זיא סָאװ ,איפונכ עשידיי

 ןַאמצַאק טבירש טכירַאב ןופ ףוס םוצ ךיוא ."םַאטשּפָא ןשינעילַאטיא
 ןדיי ןופ ןטכירַאב עדנערימרַאלַא רעמ ךָאנ ןעמוקַאב ןבָאה רימ תויה;

 רעד ןיא רימ ןבָאה ,ןלָאצ ערעסערג ןיא רעמ ץלַא טנּפָאװַאב ןרעוו סָאװ
 ןצנַאג םעד ךרוד עיצקַא ןַא ןביוהעגנָא ,1942 ינוי ןופ טפלעה רעטצעל

 וצ ןעלטימ עטסקרַאטש יד ןדנעוװצנָא ליצ ןטימ ,עיצילַאג ןופ טקירטסיד

 ןדיימסיוא, ידכ ,ןענייז גרעבמעל ןיא ,"םזירעטסגנעג עשידיי סָאד ןרעטשעצ

 טָאה ײצילָאּפ יד ןוא .רעזייה ליפ ןרָאװעג ןסירעגפיוא ,"ןטסולרַאפ ערעזנוא

 ןבָאה רימ; .עטרירטסיגער 12,000 יד טָאטשנַא ,ןדיי 20,000 טּפַאכעג ןַאד

 -עלּפ"ענעטלַאהַאב םינימ עלַא ןופ סרעּפרעק 2,000 ןעיצסױרַא טפרַאדעג

 -לוזער ןיא ."םס ןעמענניירַא ךרוד ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןענייז ייז ,רעצ

 סנַאמצַאק טול ,טקירטסיד-עיצילַאג ןיא סעיצקַא עשירעדרעמ יד ןופ טַאט
 זאןדיי 434,329 ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא ,סעיצַאמרָאפניא

 דנַאטשרעדיװ רעד ןוא עיצַאזינַאנרָא-ספמַאק עשידיי יד

 רָארב ןיא

 טביירש סע רעכלעוו ןגעוו ,דָארב ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד
 רעטנעצ-טּפיוה רעד .דלַאװ ןיא ןוא טָאטש ןיא ןרעטנעצ 2 טַאהעג טָאה ,ןַאמצַאק

 - ,טָאטש ןיא ןעוועג זיא
 ןייז ןיא טרעלקרעד טָאה ,רעלייו לאומש רענעבילבעגנבעל רעד יו
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 עלַא זַא ,דָארב ןיא ראלק ןעוועג 1942 טסברעה ןיא ןיוש זיא (ז*,תודע-תיבג
 לייט עטסערג יד זיא ,רעדייל .ןייגרעטנוא וצ טּפשמרַאפ ןענייז ןדיי

 טָאה טנגוי ענעבילברַאפ יד ."סעיצקַאק עקירָאפ יד תעב ןעמוקעגמוא טנגוי
 קַאילָאּפ םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה רעלייוו ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ַא ןפַאשעג
 -ספמַאק רעשילוּפ רעד ןיא ןדיי יד ןופ ןטערטנײרַא ןגעוו קאשז שואעדאט
 .רעפטנע ןויטַאגעגנ ַא ןעמוקַאב רעבָא ,גרעבמעל ןיא עיצַאזינַאגרָא

 עיצַאזינַאגרָא ספמַאק ענעגייא רעייז טריזינַאגרָא ןַאד ןבָאה ןדיי יד
 -רַאפ ךיז טָאה'מ .םַאטשרעבלַאה המלש ןוא רעדניל בקעי, ןרעלייוו טימ שארב
 טפיוקעג ,קעשטאראב קעסאי רעוט ןשיטסינומָאק רעניַארקוא ןטימ ןדנוב
 טײרּפשרַאפ ןוא ןעניטעלויב ןבעגעגסױרַא ,טלעג םעד רַאפ טלמַאזעג ,רעוועג

 "שטשָאבלָאװש ,"אטסידרַאװג; ,עסערּפ רעװעשרַאװ עלַאגעלמוא יד ָאטעג ןיא
 ,דנַא .א

 -סטעברַאסגנַאװצ ןיא לײטּפָא ןַא ןפַאשעג ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא יד
 ,רעלאשגורק סענַאמ ,רעטלַא ןאיראמ ,ןייטשרעיופ ריאמ טימ שארב;רעגַאל

 ןרענייטש ןוא ןדלַאוװמואב דלַאװ ןיא טקישעג ןעמ טָאה 1943 רַאורבעפ ןיא
 -ַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ םיחילש 2 ןפָארטעג ןבָאה יז .סרעקנוב ןטיירגוצ ןגעוו

 ןוא סרעקנוב טלעטשעגפיוא ,ןטנעמוקָאד עשירַא טימ ,עקָארק ןיא עיצַאזינ
 ךיז ןעמ טָאה 1943 טרַאמ ןיא ,רעטכעוװ-דלַאװ ַא ייב רעוועג טרעבָארעד
 ןטס231 םעד .גרעבמעל ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד טימ ןדנוברַאפ ךיוא
 ,רעגַאל ןיא טייל עגנוי עלַא ןקישסורַא ,לעפַאב ַא סױרַא זיא'ס ןעוו ,טראמ
 טצעזַאב ךיז ןוא דָארב ןופ קעװַא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ יד ןענייז
 .רעדלעװ רעװָאקינָאּפ ןוא רעוואינשעל יד ןיא ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ןיא
 "טַארנדיײק ןופ ףליה רעד טימ ,טָאטש רעד ןופ ןקישרעביא ןעמ טגעלפ זייּפש

 סעצװָארעדנַאב ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב עּפורג ַא זיא לירּפַא ןטס28 םעד
 סעצוװָארעדנַאב 2 ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג עקינייא ןענייז יירעסיש רעד ןיא
 ואוו ,ָאטעג ןיא טריפעגקירוצ ןעמ טָאה עטעדנואוורַאפ יד ,ןלַאפעג ןענייז
 -עדנַאב ,יקזדנאלרוק .רד רעפמעק רעד ןעװעג לּפטמ ייז טימ ךיז טָאה'ס
 םעדרעסיוא ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןלַאפַאב קידנעטש ןַאד טייז ןגעלפ סעצווָאר
 דלַאװ ןיא גנולייטּפָא יד זיא ,םעדצָארט .ןשטייד רַאפ ןטיה ךיז טפרַאדעג
 ,גרעבמעל ןופ ןדיי טימ ךיוא --- ,ןסקַאועג רדסכ

 ןעלטימ ןגירק וצ ידכ -- טָאה דָארב ןיא רעפמעק יד ןופ בַאטש רעד
 ןכַאז ןופ "טַארנדיײ; ןופ שינעטלעהַאב יד טבױרַאב -- ,רעועג ןפיוק רַאפ
 טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ָאטעג ןיא .סעטָאלז טנזיט 80 ןופ טרעוו ןיא
 ַאטעג סָאד ןפרָאװרַאפ טָאה יז זַא טרפב ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןגעוו ןַאד
 סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ֹוצ ןפור טימ ןוא עקנילבערט ןגעוו רעטעלב-גולפ טימ
 ןענייז ןעגנולײטּפָא-ספמַאק .קורדנייא ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג ןטרָאד ןבָאה
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 ןיא ןרעגַאל יד ןיא ןוא וװעשטַאלז ,וָארָאפָאט :ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאד
 | ,ןווסָאס ןוא אקסנעל

 ןייק ןפױלטנַא םוצ טריזינַאגרָא ןעמ טָאה ןרעגַאל יד ןופ טנגוי יד
 ןעמונעג ןַאד טָאה גאצראוו .ס.ס ןופ רעריפ-םרוטש-טּפיוה רעד .דָארב

 "רעד ןעמ טָאה ענעפָאלטנַא 2 .סעקינבורע סלַא טַארנדיי ןופ רעדילגטימ

 ;ןסָאש

 רענילבול ןייק םיחילש טקישעגסױרַא טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 ,רענַאזיטרַאּפ ןטרָאד ןכוזסיוא ,עיסעלָאּפ ,ןילָאװ ,ןטַאּפרַאק ,טפַאשדוװעיאוו
 ןביילברַאפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,ןטייקירעװש-עיצַאקינומָאק יד בילוצ
 ,סעיצקַא-שזַאטָאבַאס ייר ַא טויפעגכרוד ןַאד טָאה'מ .דָארב ןופ טיבעג ןיא
 יד ןיא טימַאניד .גק 50 טרעבָארעד ,ןיטנעּפרעט ןופ קירבַאפ ַא ןסירעגפיוא
 -ַאניד םענענואוועג ןופ ענימ ַא טימ ןסירעגפיוא ,וווסָאס ייב ןעײרעקַאה-ןייטש
 40 ןשטייד טימ גוצ ַא ,ןייטשרעיופ .שזניא ךרוד טקיטרעפעגסיוא ,טימ
 םעד ןלַאפַאב טלָאװעג ןעמ טָאה ,טלעג ןופ ןלעפסיוא ןבילוצ .דָארב ןופ .מלק

 "עג רעבָא ןבָאה רעפמעק יד .דָארב ןיא קנַאב-הכולמ יד ,1943 יַאמ ןט3
 ןענייז זיוה ַא ןיא רעפמעק עטלגנירעגמורַא .דלַאװ ןיא ךיז ןעיצקירוצ טזומ

 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 טָאה סע סָאװ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעװ העידי יד

 רעפמעק יד ןגיואווַאב טָאה ,"אטסידראווג, ןופ רעמונ-לירּפַא רעד טכַארבעג
 יד ,דלַאװ ןיא ןייג ןוא דנַאטשרעדיװ םוצ דָארב ןיא ןדיי יד ךיוא ןפור וצ
 טריפעגסיורַא ןַאד טָאה םינּפ "ןשירַאק ריא טימ ,עישָאז ןירעלדניברַאפ-טּפיוה

 -סקלָאפ; עכייר ןלַאּפַאב ןעמ טגעלפ ,ךיז ןרענרעד וצ ידכ ,עכעלטנגוי ליפ ןיהַא
 הריסמ ַא בילוצ .לגד.א לעמ ,יפ ,שיילפ ייז ייב ןריקסיפנָאק ןוא "ןשטייד
 ןופ עּפורג ַא ןעמוקעגמוא 1943 יַאמ ןט17 םעד זיא ,רעטכעװ-דלַאװ ַא ןופ

0 

 ךיז ןבָאה ,טעדנואוורַאפ ךיוא עדעדנַא ,עטרעגנוהעגסיוא ,עטרעטַאמעגסיוא

 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ייז ואוו ,ָאטעג ןיא טרעקעגקירוצ ,ענעבילברַאפ יד

 טמירַאב ךיז ןוא טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה רעפמעק 6 .,לוש ַא ןופ ךַאד ןפיוא

 וצ ןרעלייוו ןסייהעג ןַאד טָאה טַארנדיי ןופ רעציזרָאפ רעד .םעד טימ

 ןפמעק טנג רעד ןסייה טינ רעמ טעװ רע זַא ,עיצַארַאלקעד ַא ןענעמתח

 .סע ןָאט וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה רעטומ ןייז ךיוא ןוא רע רעבָא .שטייד ןגעק

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1943 יַאמ ןטס21 ןפיוא ןטס20 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 ןעגנולײטּפָא-,ס.ס עלעיצעּפס ךרוד טריפעגכרוד ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל יד

 רעדָארב רעצנַאג ןופ יײצילָאּפ ןוא ,ןַאמצאק .נעג טימ שארב .גרעבמעל ןופ

 -רעבלַאה ,ןייטשרעיופ .שזניא :רעפמעק יד ןלַאּפעג ךיוא ןענייז ןַאד .טַאיװָאּפ

 טעדנואוורַאפ ןרָאװעג רעווש רעירפ ךָאנ זיא סָאװ ,דלַאהנײר איזיא ,םַאטש

 -עג ענעבילבעג-"ןבעל יד טָאװ'מ ןכלעוו ףיוא געוװדןַאבנזיא רעד ,דנַא .א
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 ךיז טָאה רעלייו .םיתמ טימ ןרָאװעג טקעדַאב זיא ,קענאדיימ ןייק טריפ
 -סױרַא רעטעּפש טָאה רעלייוו .גוצ ןופ קידנעגנירּפשסױרַא ,טעװעטַארעג

 ,דָארב-ןברוח ןרעביא שיליוּפ ןיא ךוב א ןבעגעג
 זַא (?"דָארב רפס; ןיא וצ טיג קינרעה ןמלק רענעבילבעג-ןבעל רעד

 ןגעק ןעוועג זיא ,דָארב ןיא טַארנדיי ןטצעל ןופ רעציזרָאפ ,ץכ (קחצי) ויציא
 רע טָאה ,זייּפש ןפיוק ָאטעג ןיא ןיײרַא ןענייז ייז ןעוו .רענַאזיטרַאּפ יד
 ענייז טימ ץכ ךיוא .גנוקיליטרַאפ רערעכיז ףיוא רעגַאל ןיא ןבעגעגרעביא ייז

 ןגעוו ךיוא טלייצרעד קינרעה .ןרָאװעג טעדרָאמרעד רעטעּפש ןענייז םירבח
 טימ שארב ,ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה סָאװ ןקַאילָאּפ ןוא רעניַארקוא ןופ איפונכ ַא
 ןביוהעגנָא ןוא גָאצרַאװ ןוילת ןטנַאקַאב ןכרוד טריפעגנָא ,ןרַאדנַאשז עשטייד

 קַאה ַא טימ קוצנאישָאק רעדרעמ רעניארקוא רעד .,גנוטכַאלשסױא-ןסַאמ ַא
 ןעוועג זיא ענעלַאפעג יד ןשיוװצ .ןשטנעמ טעדרָאמעג טָאה טנַאה רעד ןיא
 רעקולענש ןיא ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןַאד ןענייז ןַאמ 80 .תילאגראמ לּפָאק
 ,דלַאװ

 -עגניה ןוא 1949 רָאי ןיא ןליוּפ ןיא טנעקרעד ןעמ טָאה ןקוצנאישָאק

 א ,טכירעג ַא ךָאנ ,טעטכיר

 -ןביוא רעד ךיוא טלייצרעד גרעבמעל ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעוו
 .וועידעוודעמ ,רעריפ-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור ,רעטנַאמרעד

 ןטימ טָאה ,עיצילַאג-חרזמ ןייק רעבירַא זיא דַאירטָא סוועידעוודעמ ןעוו
 יד םָאקלופ קידנשרעהַאב ,ואצענזוק יאלָאקינ טריפעגנָא ריּפשסיוא
 -יטרַאּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעגנולעג ןווָאצענזוק זיא ,ךַארּפש עשטייד
 עשטייד עכיוה ןיא ןטעברַא וצ ןזיװַאב טָאה סָאװ ,רעגוװָאד ַאילַאװ ןירענַאז

 ריִציפָא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןטנעמוקָאד עשטייד ןעמוקַאב וצ ,ענווָאר ןיא ןטמָא
 טַאטנעטנַא םעד טריפעגסיוא רעטעּפש טָאה ווָאצענװוק .טרעבליז לוַאּפ
 .ןעגליא לַארענעג טּפענדיקעג ךיוא טָאה רע ,ענווָאר ןיא קנופ רעטכיר ןפיוא

 טכַארבעגמוא ,גנוריפנָא סוואצענזוק רעטנוא זיא ,גרעבמעל ןיא ךיוא
 .רד ףעשי-לַאידיזערּפ רעד ןוא רעוַאב .רד רָאטַאנרעבוג-עציוו רעד ןרָאװעג
 2 ענייז ןוא וואצענזוק .רעטנאק רָאיַאמ-ןרָאדנַאשז רעד ךיוא יװ ,רעדיינש
 טימ טנַאקַאב קילעפוצ ךיז ,גרעבמעל ןייק ןעמוקנָא ןכָאנ ןבָאה םירבח

 "עג ךיוא ןוא ךילרע ןַאמרעה ןוא אקליּפש סקַאמ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי 2
 -טנָארפ יד קירוצ ןײגרעבירַא בורּפ רעייז ייב .עקנַאילמעז רעייז ןיא טקיטכענ
 ,סעצוָארעדנַאב טימ ףמַאק א וצ ןעמוקעג זיא ,דָארב ןופ ןָאיַאר ןיא ,עיניל
 טרעדנַאװעג געט 2 טָאה אקליּפש רעטעדנואוורַאפ רעד, ןלַאפעג זיא ךילרע
 ןוא ,םיטילּפ עּפורג ַא וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע ןענַאװ זיב ,דלַאװ ןרעביא
 טימ וואצנעזוק .טיױט סוואצנעזוק ןגעוו העידי יד ןוועידעוודעמ טכַארבעג
 ןענייז ייז רעבָא ,עיניל-טנָארפ יד ןיײגרעבירַא ןעגנולעג זיא םירבח 2 ענייז

 (אז?.סעצווָארעדנַאב ךרוד ןרָאװעג טעגרהרעד רעטעּפש



 וושטשרָאב ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 רעט1 רעד ךָאנ ןענייז (וווקטראשט זיירק) ווושטשראב ןופ ָאטעג ןיא
 ענעבילבעג יד ןרָאװעג ןביוטעגפיונוצ 1942 רעבמעטּפעס ןטס26 ןופ עיצקַא
 ,אקסלָאדָאּפ אלאקס ,רעטסעינד םייב אצינלעימ ךעלטעטש יד ןופ ןדיי
 .עקווולָארָאק ןוא עצווַאטקַאליּפ-ענאשזעזעי

 ץרַאװש ,ףרָאדנעשַא ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןטרָאד עקנַאזיטרַאּפ יד

 | ,ערעדנַא ןוא

 וליפַא ןעמ טָאה רעװעג ,ךַאז ערעװש ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד

 יבגל טָאה גנורעקלעפַאב עשיניַארקוא יד .ןפַאש טנָאקעג טינ זיײרּפ ןייק רַאפ
 ימ טימ .ןשטייד יד סָאװ ,קיטילָאּפ-סגנוטָארסױא עבלעז יד טריפעג ןדיי
 40 יד ןופ ןסקיב 3 עטשרע יד ןפַאש וצ ןעגנולעג זיא טלעג ךס ַא ןוא

 -רַאפ וצ בורּפ רעייז .20 רָאנ טנפָאװַאב ןעוועג ןענייז עּפורג רעד ןופ ןַאמ
 עדַאגירב רעטמירַאב רעשיטעווָאס רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ ךיז ןקיניא
 יד ןופ .ןירַא ןיהַא ןענייז ןַאמ 4 זיולב .ןעגנולעג טינ זיא ןקַאפוװָאק ןופ

 (1,16 טנּפָאװַאב ןַאד ןבילבעג ןענייז ,26 עקירעביא
 טכַאמעג ערעדנַא ןוא רעפָאס ,עװָאיל םירבח יד ןבָאה 1942 ילוי ףוס

 רעוװטשרָאב רעד ןופ ךַאו רעד ףיוא טכַאניײב לַאפרעביא ןטגַאװעג ַא

 -גיײרַא ןוא ןרידנומ עשטייד ערעייז ןקַאילָאּפ 2 יד ייב ןעמונעגוצ ,עמרָאזָאק

 טָאה גנוכוזרעטנוא עשטייד עלעיציפָא יד .רעלעק ןיא טײלכַאװ יד ןפרָאװעג

 .רענַאזיטרַאּפ עשיסור טכַאמעג ןבָאה לַאפרעביא םעד זַא ,טלייצרעד

 רעד ףיוא לַאפרעביא ןַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא 1942 רעבמעטּפעס ןיא

 רענַאזיטרַאּפ יד .עלָאקס ןוא ווושטשרָאב ןשיװצ עינָאלָאק רעווָאצטיקשימ

 ןטרָאד טנרָאװעג טָאה ,רענעגנַאפעג-סגירק רענעּפָאלטנַא ןַא ,עווָאיל

 ןוא ,םורַא ןכָאװ ריפ-יירד ןיא ןעמוק טעװ יײמרַא עשיטעווָאס יד זַא

 טוג ןוא שטייד םוצ האובת יד ןרעפילּפָא טינ רעבירעד לָאז ןעמ זַא

 -סױרַא טינ ,טנרָאװעג ןעמ טָאה םירעיוּפ יד ךיוא .רעטעברַא יד ןעלדנַאהַאב

 .רעדלעוו ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדיי יד ןבעג

 יד/ .גא טנַאקַאב ,עּפורג-רענַאזטרַאּפ רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ 20 יד

 סָאד זַא טניימעג רעדיװ טָאה םלוע רעד ןוא ,קעװַא ןַאד ןענייז *עדנַאב

 יעיזיוויד סקַאּפװָאק ןופ ןשטנעמ ןענייז

 הסיפת יד ןענעפע וצ ןזיװַאב רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה רעבמעווָאנ עדנע

 טנפָאװטנַא ,ןרידנומ עשטייד ןיא ןיהַא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז .ווושטשראב ןיא

 טריפעג -- .ןדיי ךיוא רעטנורעד ,ענעגנַאפעג עלַא טיײרפַאב ןוא רעטכעוו יד

 ,טײרּפַאב ןבָאה ייז ןוז טנעמעוו ,רענדָאב רעניַארקוא רעד ןיהַא ייז טָאה
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 םעדא ."עדנַאבק יד ןכוז ןזָאלעג שיגרענע ןַאד ךיז טָאה טכַאמ יד
 רעכעלקערש ַא ןופ ןרָאװעג טשַאררעביא רימ ןענייז 1943 רעבמעצעד ן6
 1400 -- ."עדנַאב; רעד ןופ רענייא ,ןייטשרעייפ קחצי טביירש .,יירעסיש
 עטנפָאװַאב 16 יד ,דלַאװ רעצינליז םעד טרעגַאלַאב ןבָאה ןקנַאט 4 טימ ןשטייד
 קאמרעשט .,טנַאדנעמָאק-ןרַאדנַאשז רעד .טרעטיברַאפ טפמעקעג ןבָאה ןדיי
 ."דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןענייז עלַא זַא ,טלייצרעד רעטעּפש טָאה

 רעפיט ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ,רעוועג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ יד
 ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב רעקנוב רעייז זיא ,1943 ,רעבמעצעד ןיא ,דלַאװ ןיא
 ,רעיוּפ ַא ,דולג רטָאיּפ ואוו ,רעקנוב ןטייווצ ַא ןיא רעבירַא זיא'מ .ןשטייד
 ןעוו ,1944 ,ץרעמ ףוס ןרָאװעג ייז ןענעז טײרפַאב .ןסע ןעגנערב ייז טגעלפ
 טקעטשרַאפ רעדיוו ךיז ייז ןבָאה ,לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןשטייד יד
 ,זײּפש טימ ןפלָאהעג ןַאד ייז טָאה ,קַאילָאּפ ַא ,קַאיװָאכאטס .רעקנוב ַא ןינ
 סָאװ ,אברעשטש יײלָאקימ טײקרַאבקנַאד טימ ךיוא טנָאמרעד רעביירש רעד
 (אז' ןבעגעגסױרַא טינ םענייק ,ןשטייד יד דצמ ןעגנוקינייּפ ץָארט ,טָאה

 טנגענמוא ןוא ןוַאלסינַאטס ןיא דנַאטשרעדיװ

 ןעװעג טינ זיא -- ץייו ימא טבירש -- עיצילַאג-חרזמ ןיא
 רעשיסוריטנַא ,רעכעלטנייפ רעד בילוצ -- ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ןייק ללכב
 ,םיבשות עשיליוּפ ןוא רעניַארקוא יד ןופ גנואיצַאב

 רעד ןעװ ,1944 ינוי ןיא ןטוג םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה עגַאל יד
 (קַאפווָאק) ווָאקאפלָאק לַארענעג ,ןילָאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק
 -ַאזיטרַאּפ יד .גרעב-ןטַאּפרַאק יד וצ ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ענייז טקישעג טָאה
 -יטרַאפ ,סעיצַאטס-ייצילַאּפ ןוא ןרעגַאל עשירעטילימ ןלַאפַאב ןגעלפ רענ
 גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןיא רעבָא ,דכו רעװעג ןייז ןעמענוצ ,אנוש םעד ןקיל
 ןבָאה סָאװ ,"ןלוצוהש יד ןופ טפַאשרענגעק ַא ףיוא ןפָארטעגנָא יז ןבָאה אפוג
 -רַאפ עסיורג ןטילעג ןַאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ןשטייד יד וצ ןטָאררַאפ יז
 זיא קירוצ געוו רעד .ןילָאװ ןייק ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה ןוא ןטסול
 סָאװ ,ןדיי ןסָאלשעגנָא יז וצ ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ,רעדלעוו ךרוד ןעגנַאגעג
 ןעמעננָא רעבָא ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ יד .סָאטעג ןופ ןּפָאלטנַא רעירפ ןענייז
 (!פ.רעוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טנוזעג ןוא עגניי רָאנ

 עטנּפָאװַאב ןופ ןּפורג ערעדנוזַאב ןעוועג ךיוא ןנעייז רעדלעוו יד ןיא
 טלייצרעד ץייוו .ןשינעטלעהַאב ןוא סרעקנוב ןיא טניווװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ַא ןופ 2 ערעדנַא ןוא ןדיי רעװַאלסינַאטס ןופ 2 ;ןּפורג עכלעזַא 4 ןגעוו
 ,דנַאטשַאב ןטשימעג

 -ַאב ,שטַאשטוב םורַא רעדלעוו יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא עּפורג ןייא
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 ריא ןגעװ עז) .דֹנַא .א עצנעצשיל ,עצינפעזר רעפרעד יד ןיא סרעדנוז
 .(רעטייוו

 -עג זיא ךעלדיימ לָאצ ַא ןוא םירבח רעקילדנעצ ןופ עּפורג עטייווצ ַא
 -רעד יד ןיא טרעדנַאװעג ןבָאה ייז .רעטסעינד ןופ ץינערג ןפיוא קיטעט ןעוו
 :ןעװעג ןענייז עּפורג רעד ןיא .דנַא;א אווילאד ,יקינלעצשָאק ,ץעיבוה רעפ

 ןוא ןַאמרעװ .מ ,רענדליב קילוי רטסיגַאמ ,עקנעדאראה ןופ רעבליז לארשי
 שארב ,שטאמולט ןופ רעדורב ןייז ןוא ץייוו לּפָאק ,שטַאשטוב ןופ יורפ ןייז
 טימ ןסױטשעגּפָא טָאה עּפורג יד ,שטאמולט ןופ "קעלָאיל, ןענַאטשעג זיא
 ,ץילימ רעשטייד ןוא רעניַארקוא רעד ןופ ןלַאפנָא יד החלצה

 -טנַא ןופ ןענַאטשטנַא זיא ,רעװַאלסינַאטס ןופ זיולב ,עּפורג עטירד יד
 ,דלַאװ ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ָאטעג ןופ ענעפָאל

 ,1943 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג טרידיווקיל זיא וואלסינַאטס ןיא ָאטעג סָאד
 ןוא סרעקנוב ןיא טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד זיולב ןענעז ןבילבעגרעביא
 30 ,רעדלעוו רענישטדַאר יד ןיא קעװַא ןדיי ליפ ןענעז יַאמ ןיא .סרעלעק
 יד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,טפול רעדירב יד .טָאטש ןופ ,מלק
 ,ןַאמ 70 יד .ףליה ןגָארקעג ייז ןופ ןבָאה ,קויווער ןוא קויסאוויא רעניַארקוא
 קידנעמוקַאב .סעּפורג 5 ןיא טלייטעצ ךיז ןבָאה ,טשרעוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ
 רעפיט קעװַא ןדיי יד ןענעז ,עװַאלבָא ןַא ןכַאמ ןעייג ןשטייד יד זַא ,העידי ַא

 ךָאנ ןפָארטעג ןבָאה ייז ווו ,דלַאװ ןצרַאװש; רעדָא ,רעקצעוואכארק ןיא

 .רענַאזיטרַאּפ עשיסור ךיוא ןוא ןדיי 5

 רעד ןופ רעוועג סָאד .טפול ,שזניא ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ שארב

 ןרעװלָאװער 20 ךרעב ,טַאמָאטיױא ןייא ,סקיב ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג

 -ַאטַא עּפורג יד זיא ,1943 רעבמעווָאנ ןט5 םעד .ןטַאנַארג-טנַאה עכעלטע ןוא

 טָאה טפול 'רּפ .ןשטייד ןוא ץילימ רעשיניַארקוא רעד ךרוד ןרָאװעג טריק

 ,טיוט שידלעה ַא ןלַאפעג זיא ןוא ,ליוק רעטצעל רעד זיב ןסָאשעג

 "נַאהַאב זיא ָאקנעצסָאמ רידנַאמָאק רעשיטעווָאס רעטעדנואוורַאפ רעד

 סקַאפוװָאק טימ קעװַא ןדיי ךָאנ טימ זיא ןוא רעמיצ .רד ךרוד ןרָאװעג טלעד

 רענַאזיטרַאּפ עטעדנואוורַאפ ךָאנ טימ ,ןדיי ענעבילבעגרעביא יד .רענַאזיטרַאּפ

 -רַאפ ייז טגעלפ סָאװ ,קויווער ייז טָאה טעװעטַארעג .רעגנוה ןטילעג ןבָאה

 .דגאי ךרוד ןגירק ןעמ טגעלפ עקירעביא סָאד .טיורב טימ ןגרָאז

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ,ןפולטנַא ןזיװַאב טָאה םירבח יד ןופ לייט

 .ןפורג ערעדנַא ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענייז ייז ואוו ,ווָאכעלָאב םורַא רעדלעוו יד

 טפַאשרַאפ ןבָאה ,ץַאלּפ םעד טוג טסואוועג ןבָאה סָאװ ,סעצווָארעדנַאב

 ןבָאה ןדיי ענעגנַאפעג 32 ןוא ןלַאפעג ןענעז 15 ;ןטסולרַאפ עסיורג ןדיי יד

 ןדיי 15 ןבילבעגרעביא ןענעז עּפורג רעצנַאג רעד ןופ .טעדרָאמרעד ייז

 אז,דלַאװ ןצנַאג ןרעביא טײרּפשעצ
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 עכעלטע ןענייז ,ָאטעג רעװַאלסינַאטס רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ
 טכַאנייב ןענייז ןוא ןלַאנַאק-דרע-רעטנוא יד ךרוד ןפָאלטנַא ןדיי קילדנעצ
 .עיצינומַא ןוא רעוועג טַאהעג טָאה עּפורג יד .טָאטש ןרעטניה טייוו סױרַא
 ערעדנַא .דנַאא רעיופ ,ןַאמרעגניפ החּפשמ יד טרעהעג ןבָאה עּפורג רעד וצ
 יז ןעוו .ןטסירק ייב ,סרעקנוב ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןדיי רעװַאלסינַאטס
 ,סיפ יד ףיוא ןייטש טנעקעג טינ טײקכַאװש ןופ ייז ןבָאה ,טײרּפַאב ךיז ןבָאה

 ירטס ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןיא טרירעּפָא טָאה סָאװ ןדיי ליפ ןופ לײטנָא ןטימ ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא

 ,םיובנענעט .י טלייצרעד -- ,ווַאלסינאטס ןופ טנגעג ,ירטס ןופ רעדלעוו יד
 -עג טריזינַאגרָא עּפורג יד זיא ,ןַאמדיו ךורב ןופ תודע-תיבג רעד טיול

 ,רעניארקוא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טָאה סָאװ יבַאב ךַאטס רעניַארקוא ןכרוד ןרָאװ
 -ייברעד ןיא הסיפת רעד ןופ ענעגנַאפעג ןעיײרפַאב ךָאנ ,רענַאזיטרַאּפ ןענואזועג
 טריפעג ןענייז סָאװ ,עטּפַאכעג ןעײרפַאב ךָאנ ךיוא יוװ ,אנילָאד לטעטש ןקיא

 ,טעברַא-סגנַאװצ וצ ןרָאװעג

 ,רעפמעק 200 טלייצעג ןיוש ליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעד טָאה 1943 יַאמ ןיא
 ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רעטייר 40 ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו וצ

 רעבירַא ןוא ןסור יד ןטָאררַאפ ,עודיכ טָאה סָאװ) ײמרַא-ווָאסאלוו רעד ןופ
 ןלַאפַאב זיא ליײטּפָא רעטקרַאטשרַאפ רעד .עיצינומַא ליפ טימ (ןשטייד יד וצ
 -פיוא ,ןגוצ טריפענּפָארַא ,ןקירב ןסירעגפיוא ,ןענָאינרַאג עשטייד עניילק
 ןוא טלָאצעגקירוצ ןבָאה ןשטייד יד ,ןקירבַאפ ,ןלימגעז ,ןיירעכלימ ןסירעג
 ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ןטייז עדייב ףיוא ןטסולרַאפ ןעוועג ןענייז סע
 -יטרַאּפ 36 ןענייז ,ןענַאלּפָארע ןוא עירעליטרַא טימ טריקַאטַא 1943 רעבָאטקָא

 ,לײטּפָא ןיא ןַאמ 50 זיולב ןבילברַאפ ןענייז רעבמעווָאנ ןיא .ןלַאפעג רענַאז
 (?,ןרַאגנוא ןייק ןפָאלטנַא זיא טשער רעד ןוא ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה לייט ַא

 טנגעג רעלַאּפַאנראט ןיא גנומער ןוא דנַאטשרעדיװ

 שטַאשטוב ןופ רענַאזיטרַאּפ

 םיטרּפ ליפ רעייז טימ ךיוא טלייצרעד שטַאשטוב ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו
 | (5?,ןזב. ע

 ןענַאטשעג ןענייז דנַאטשרעדיױװ ןופ גנוריפנָא רעד ןופ שארב
 ןופ רעשיפ ןוא רענדליב ,שטַאשטוב ןופ ןייטשנבא .ש ,רלוצ ,תילגרמ .ש
 ןזב ןעוועג זיא טנַאדנעמָאק רעד ,עקנעדָארָאה ןופ רעבליז .ס ןוא שטאמולט
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 ןעייר ערעזנוא ןיא ןעמונעגניירַא ןבָאה רימק :טלייצרעד רע .(ןַאמרעװ) אפוג
 -רַאפ יד .טייקיטעט עשידרע-רעטנוא ןַא טריפעג ןוא עכעלטנגוי רעמ ץלַא
 ןענייז רעועג ןפיוק ןפלעה טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טַארנדוי ןטימ רעלדניב
 ."רעגרעב השמ ןוא לעגַאנ סוילוי .רד ,גרעבלגנע שירעב :ןעוועג

 יו ,רָאדלעּפמורט-תירב ןוא הינודרוג ןופ טנגוי ןעמונעגנָא טָאה ןעמ
 'וויטקַא ןבָאה סָאװ ,ענעי ץוח ,"טסניד-סגנונעדרָא; רעד ןופ רעדילגטימ ךיוא
 יד טימ ךיוא ךיז ןעמ טָאה ןדנוברַאפ .םיניילת יד טימ טעברַאעגטימ

 עצנישטיּפָאק ,עטסולט ,יקיצשעלאז ,ווושטשרָאב ,טאלאקס ,לָאּפַאנרַאט ןופ ןדיי
 .שזניא .ןרעטנעצ-דנַאטשרעדיװ ןטרָאד ךיוא ןלעטשפיוא ידכ ,וווקטרָאשט ןוא

 -סנַארט-ָאידַאר וצ ןרעהוצ ךיז ןגעלפ לָאּפַאנרַאט ןופ רעגניזנייוו ןוא סעזימ
 םעד רעצרעה ערעזנוא ןיא טקרַאטשעג ןבָאה; תועידי ערעייז ןוא סעיסימ
 ןטנָארפ יד ןופ תועידי ןעגנערב טגעלפ לעגאנראמ ,רד "ןליוו-דנַאטשרעדיװ
 .ןצינערג-י-"א יד ייב לגנַארעג ןגעוו ךיוא ןעגנַאגרעד ןעמ זיא םיא ןופ ןוא

 רעטנוא הלּפמ רעשטייד רעד ןגעוו טסואוורעד םורַא יױזַא ךיז טָאה ןעמ
 ןגעו תועידי יד .עקירפָא ןיא ךורבנעמַאװצ רעייז ןוא דַארגנילַאטס
 ,טומ םעד טקיטפערקעג סרעדנוזַאב ןבָאה עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא

 ןרידיווקיל וצ ךיז ןביילק ןשטייד יד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו
 ַא ,טלייטעג ןעגנוניימ יד ךיז ןבָאה ,שטַאשטוב ןיא ָאטעג סָאד קיטליגדנע

 -- רעטייווצ ַא ,דלַאװ ןיא ןײגסױרַא טרָאפ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה לייט
 ןופ העידי ַא טכַארבעג טָאה רעבליז ,עטריטרָאּפעד יד טימ ןייג ףרַאד ןעמ זַא
 ,דנַאטשרעדיװ ןופ ןַאלּפ ַא טָאה ןטרָאד טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ רעד זַא ,עטסולט

 "יא יורפ סנָאזאב .טשינוצ טכַאמעג ץלַא ןבָאה ןטרָאד ?סעיצקַא; יד

 ןכעלגעמרעד ןגעלפ סָאװ ,תועידי ןעגנערב טגעלפ ,עטרעיוּפ סלַא ןוטעגרעב
 .ןרַאפעג עדנרעיול ןופ ךיז ןעײרדסױרַא

 רדסכ ןטייב טזומעג טָאה ןעמ ,ןּפורג 2 ןיא טלייטעצ ןַאד ךיז טָאה ןעמ
 יז קידנסישַאב ,ןשטייד טימ סױטשעמַאװצ ַא טַאהעג ךיוא ןוא טא םעד
 ,זױה סָאד טנערברַאפ ןבָאה ןשטייד יד .זיוה-ףרָאד ַא ןופ רעכעד ןופ

 שטאשטוב ןיא דנַאטשרעדיװ

 עיצקַא רעטסיירד רעד ןגעװו העידי יד ןעמוקעגנָא זיא שטַאשטוב ןופ
 -ַאב קילדנעצ עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עּפורג סרעדנעלדירפ ןופ
 ,רעדנעלדירפ ראקסא טימ שארב ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עטנּפָאװ

 -ַאב יז זיא ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןעוו

 םעד טּפַאכעג טינ רעבָא ,שטַאשטוב ןיא ןעמרַאדנַאשז עשטייד יד ןלַאפ

 -עג זיא ןַאד ,וָאקטרָאשט ןייק ןּפָאלטנַא זיא סָאװ ,?טנַאדנעמַאק-סעדנַאל,



289 

 סע ןעמעוו ייב רעױּפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןטָאררַאפ זיא סָאװ ,תילאגראמ ןלַאפ
 ,יורפ ןייז ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה

 -רַאפ ןענייז סע ןוא ,עּפורג יד ןזָאלרַאפ רעטעּפש ןבָאה רעשטַאשטוב יד
 -נעמָאק ,וואלסינאטס ןוא ןיטאילעד ,עקנעדארָאה ןופ ןשטנעמ זיולב ןבילב

 ןוא ָאידַאר ַא ואוו-ץיגרע ןעמוקַאב טָאה ןעמ .רעסיז .שזניא ןעוועג זיא טנַאד
 יד ןופ גנורעבָארעד רעד ,ינילָאסומ ןופ ןייגקעװַא םעד ןגעוו ןעגנַאגרעד
 -יליטרַאפ רעד ןגעוו ךיוא רעבָא ,ןסור יד ךרוד דָארָאגלעב ןוא לָאירָא טעטש
 ,שטַאשטוב ןיא ןדיי יד ןופ גנוק

 רענַאזיטרַאּפ טקאפווָאק טימ ךיז ןקינײרַאפ וצ וואורפ רענעגנולעג"טינ

 -רעסיוא רעד ןגעװ גנַאלק ַא ןענַאטשטנַא לייוורעד זיא רעפרעד יד ןיא
 ןייק ןוא ,עּפורג:רענַאזטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ גנונּפָאװַאב רעכעלנייוועג
 ןעמ טָאה טכַאנײיב .דלַאװ ןיא ןעמוקניײרַא טגַאװעג טינ טָאה רעױּפ םוש
 רעד רעטנוא ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןופ ןפמַאק יד ןופ ָאכע םעד טרעהעג

 סױרַא קירוצ רעבָא ,ןיטַאילעד ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,ןקַאפוװָאק ןופ גנוריפנָא
 ,טרָאד ןופ

 ,ןּפורג ערעייז ןופ 2 טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה --- ןַאזַאב טלייצרעד --- רימ;

 ןסָאלשעגּפָא טָאה סע סָאװ --- "ןדיי ןעמעננָא טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ייז רעבָא
 .רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןא ןסילשנָא ךיז לָאז ןעמ יצ חוכיוו םעד

 -ַארקוא 25 ןופ עּפורג ַא זַא ,העידי ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה טסברעה ןיא;
 ,זנוא ןופ טייוו טינ ,עּפורג רעשידיי ַא ףיוא ןלַאפעגנָא זיא טיײל-יײצילָאּפ רעני

 ןייז ןוא גרעבלגנע שירעב ןלַאפעג ןענייז רעדרעמ יד ןופ ןליוק יד ןופ

 ַא ,יטאלז קָאטָאּפ ןופ דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןַאמטייר ר"ד ןוא רעטסעווש

 גינעה רערעל םעד ,ןדיי 8 רעיױוּפ ַא ייב ןסָאשרעד יײצילָאּפ יד טָאה לָאמ עטייווצ
 ,תושפנ 5 ןופ ָאקסישזעטסאנאמ ןופ החּפשמ ַא ןוא ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ

 ןיא ןטַאמרַאה ןופ ןסָאש-טולאס יד טכַארבעג טָאה עילַאװכ-ָאידַאר יד
 רעבָא זיא טנָארפ רעד ."רעצרעה ערעזנוא טיירפרעד טָאה סע סָאװ ,עװקסָאמ
 ,סרעקנוב ןעיוב ןוא ךיז ןטיה טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא טייוו ןעוועג ץלַא ךָאנ
 ,דלַאװ םעד טלגנירעגמורַא טייל-.ס.ס 600 ןבָאה טייצ-רעטניוו לָאמ ןייא
 -טנַא ןעגנולעג ןַאד זיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד .ןענָאנַאק ןוא ןעקנַאט טימ
 ןרָאװעג טעגרהרעד ייז ךרוד ןענייז ייברעד ,"עװַאלבָא רעד ןופ ןפיול

 ,ןרָאװעג טקעדטנַא רעבָא ןענייז דלַאװ ןיא ןדיי ערעדנַא 200 .ןשטנעמ-,ס.ס 2
 -טנַאה ןפרַאװ ךרוד טעדרָאמרעד ןוא ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה 0
 ,סרעקנוב יד ןיא ןטַאנַארג

 דלַאװ ןיא טכַארברַאפ גָאט ןייא טינ ייז ןבָאה םימעט-טכיזרָאפ בילוצ
 ןבָאה זייּפש ןגירק ןופ טעברַא עקיטכיוו יד .רעטניוו ןרעווש ןקיזָאד ןיא
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 וצ ףרָאד ןופ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ץייוו עיזיא ןוא עינאמ רעדירב יד ןָאטעג
 ,ןבעל ןטימ קידנריקיזיר ,ףרָאד

 -מורַא רעדיוװ טייג ןעמ זַא ,ןעגנַאגרעד ייז ןענייז 1945 רַאונַאי ףוס

 רעדנַא ןַא ףיוא ןײגרעבירַא טפרַאדעג רעבירעד טָאה'מ ,דלַאװ םעד ןעלגניר
 םענעריורפרַאפ םעד ןיא ןלעטשפיוא ןזיב ,ליפ רעייז ןטעברַא ןוא ץַאלּפ
 ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ .אקציפראק-עקלאיסאוואנ ןבעל רעקנוב ןעיינ ַא ןדָאב

 ןעמ טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .רעפרעד ןיא טײרּפשרַאפ ןדיי יד ךיז ןבָאה
 ןטרָאד ןגירק ןוא קַאילָאּפ ןטנַאקַאב ַא ןופ עקטַאכ רעד ןיא ןעגנערברַאפ
 .סעיינ ןייגרעד ךיוא יו ,סטכעקעג םערַאװ לסיב ַא

 טכַאניב .ןרעטנעענרעד ןעמונעג טנָארפ רעד ךיוא ךיז טָאה לייוורעד
 -עג ןענייז ?קלָאּפ רעה; ןֹופ תולייח יד ,עדאנאנַאק ַא טרעהעג ןעמ טָאה

 ןטס25 םעד ,ןפיול ןביוהעגנָא ןבָאה ןטנַארָאבַאלָאק יד ךיוא ,קירוצ ןעגנַאג
 -איסאוואנ ןופ םיבשות יד .ןכַאװו עשיטעווָאס יד ןענישרעד ןענייז 1945 ץראמ
 ןעוועג זיא ןַאד ןוא ,םינּפ תלבק ַא ןדיי יד רַאפ טנדרָאעגנייא ןבָאה עק

 "נַאװ רָאי ַא ךָאנ ,ךַאד ַא רעטנוא ןפָאלשעג ןבָאה ייז ןעוו ,טכַאנ עטשרע יד

 ,דלַאװ ןיא ןרעד
 רעטנורעד ענעבילבעגנבעל יד טרעקעגקירוצ ןַאד ךיז ןבָאה שטַאשטוב ןייק

 רעטייוו ןוא עילוואבמערט ןייק קעװַא ןענייז יז ,ןריּפַאּפ ?עשירַא; טימ ךיוא
 קידנעמוקקירוצ .רעטילימ ןשיטעוװָאס ןיא ןיירַא זיא לייט ַא ואוו ,טאלאקס וצ
 ענעבילברַאפ 500 יד ןופ 20 עכעלטע זיולב ןענופעג ייז ןבָאה ,שטַאשטוב ןייק

 ,ןדיי

 עקנעדַארַאה ןופ םיטילּפ ןופ דנַאטשרעדיװ

 טימ ןעמַאװצ ,שטַאשטוב ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,טומרעוו עשוהי
 זַא ,קידנסיוו זַא א=,טלייצרעד עקנעדָארָאה ןופ םיטילּפ טרעדנוה ייווצ ךָאנ

 ןעמענ המקנ שטָאכ טלָאװעג רימ ןבָאה, ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ןענייז יז

 עסיװעג ַא טַארנדיי ןופ ןַאד ןעמוקַאבסױרַא טָאה ןעמ ."םיחצור יד ןופ

 ןוא ןטעלָאטסיּפ עכעלטע טפיוקעגנייא טָאה ןעמ רעכלעוו רַאפ ,טלעג עמוס

 "וצ ידכ ,רעדלעװ יד ןיא סױרַא ןענייז ןשטנעמ סעּפורג .ןסקיב עצרוק 2

 יד ןזָאלרַאפ ןפרַאד טעװ ןעמ ןעװ ,גָאט ןרַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןטיירגוצ

 -עג טשינוצ טָאה טנגעג רעװעקטרָאשט ןיא עיצקַא עטכירעגמוא ןַא .טָאטש

 ןעגנוטערטסױרַא ענלעצנייא רָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע .רענעלּפ עלַא טכַאמ

 -ילימ רעניַארקוא 3 ןוא ןשטייד 2 ןלַאפעג ןענייז סע ןוא םירבח יד ןופ

 ,ןטנַאיצ
 סעּפורג 3 ןיא סױרַא ןענייז ?עיצקַאא רעד ךָאנ ענעבילבעגרעביא יד

 טימ זיולב טנּפָאװַאב ,רעקנעדָארָאה 8 ןעוועג ןענייז יז ןשיווצ ,דלַאװ ןיא

 ףיוא ןבָאה ענעפָאלטנַא יד .?דלַאװ ןיא ןפָאװ רעכַאװש ַא, -- ,ןטעלָאטסיּפ
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 ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד םורַא ,ןסקיב 5 ךָאנ ןגָארקעג םינפוא ענעדיישרַאפ
 טָאה טייצ עגנַאל ַא .דלַאװ ןיא ןדיי עטנּפָאװַאב-טינ עלַא ןעלמַאז ןעמונעג

 ןענייז סָאד ;רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןענופעג ךעלדנע טָאה'מ זיב טכוזעג ןעמ
 רעד ךָאנ טרילָאזיא ןבילבעגרעביא ןענייז סָאװ סעּפורג ענעסירעגּפָא ןעוועג
 רעד טימ .קאפווָאק .נעג ןופ ןטַאּפרַאק יד ייב עוויסנעפָא רענעגנולעג טינ
 וצ ,רעסעב ךיז ןענעּפָאװַאב וצ ןעגנולעג ןדיי יד זיא ,ןסור יד ןופ ףליה
 יד בילוצ .טַארַאּפַא ָאידַאר ַא ןרילַאטסניא וליפַא ןוא רעדיילק ןעמוקַאב
 -עג טינ םירעיוּפ יד ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ לָאצ רעסיורג רעד ןגעוו ןעגנַאלק
 וִצ טייצ ןופ ןריפכרוד רעבָא ןגעלפ ןשטייד יד .דלַאװ ןיא ןיירַא טגַאװ
 ןופ ןרעדנַאװ ךרוד ןדיימסיוא ייז טנעקעג ןעמ טָאה רעמוז .סעװַאלבָא טייצ
 ןסור יד .רערעווש ליפ ןעוועג עגַאל יד זיא רעטניוװ רעבָא ,טֹרָא וצ טרָא
 יד ,ןילָאװ ןייק קירוצ עיניל-טנָארפ יד ןייגכרוד וצ ןסָאלשַאב ןַאד ןבָאה
 ,דלַאװ ןיא רעטייו ןבילבעג ןענייז ןוא ןריקיזיר טלָאװעג טינ ןבָאה ןדיי
 ,זײרּפ ןקירעהעג ַא רַאפ ,ןפלָאהעג ייז ןבָאה םירעיוּפ ואוו

 ,עקנערָארַאה ןופ ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ
 ,דנַא .א ענילג

 שיצילַאג ןיא ןעועג ןענעז גנואיירפַאב רעד רַאפ םישדח עטצעל יד
 ןוא טייקיטעט רעייז טקרַאטשרַאפ ןבָאה סעצװָארעדנַאב .עטסשיטירק יד
 ןופ ןדיי טעװעטַארעג טָאה עטצעל סָאד ,ןקַאילָאּפ ייס ,ןדיי ייס טכזעג
 ,עקנעדָארָאה

 ךיז ןסילשוצנָא ןדיי יד ןגָאלשעגרָאפ טָאה ןַאטיּפַאק רעשיליוּפ .וועג ַא
 -רָא וצ ייז ןפלעהטימ ןוא רעפרעד עשיליוּפ יד ןָא עּפורג רעדנוזַאב ַא סלַא
 ,רעדרעמ עשיניַארקוא יד ןגעק ףמַאק םוצ גנורעקלעפַאב עצנַאג רעייז ןריזינַאג
 | ,"םיאנוש עקידתופתושב רעזנואג ןענעז סָאװ

 ןוא ףרָאד ןשילױּפ ַא ןיא ךעלרעייפ ןעמונעגפיוא ןדיי יד טָאה ןעמ
 יד ןעוװ ."ןטידנַאב רעניַארקוא יד ןגעק ףמַאק ןעמַאזניימעג, םוצ ןפורעג
 ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאילַאּפ לָאצ רעסיורג רעד ףיוא ןזיװעגנָא ןבָאה ןדיי
 סָאד זַא ,טרעפטנערַאפ ןקַאילָאּפ יד ךיז ןבָאה ,ןדיי ןדרָאמוצסיױא שטייד םעד
 ןדיי יד טימ טליפ קלָאפ סָאד רעבָא .םידיחי עשירעכערברַאפ ןעוועג ןענעז

 עקינייא רעפרעד עשילוּפ יד ןיא טכַארברַאפ ןבָאה ןדיי רעקנעדָארָאה יד
 ןוא ,רעניַארקוא יד ןגעק סעיצקַא ףיוא ןייגסיורא ןעמ טגעלפ טכַאנייב .םישדח
 ןבָאה עטלייצעג רָאנ סָאװ ,רעטרע עטדערענּפָא ףיוא ןעוועג ןעמ זיא גָאטייב
 טיהעג ןבָאה ןדיי 4 ןעוו ,לַאפ ַא וליפַא ןעוועג .ךיז ןעניפעג ייז ואוו טסואוועג
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 יד ףיוא זַא ,טגָאזעג טָאה חלג רעד ןוא הליפת רעד תעב רעטסיולק םעד

 ןקַאילָאּפ ןשיװצ ןבילברַאפ ייז ןענעז ױזַא -- .ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןָאק ןדיי
 ,גנואיירפַאב רעד זיב

 ענילנ ןיא דנַאטשרעדיװ

 ענעבילבעג"ןבעל יד טלייצרעד -- עיצַאדיװקיל רעד רַאפ ןכָאװ ייווצ

 -ינַאגרָא טנגיי רעד ןופ לסיב ַא ךיז ןבָאה -- גרעבכָאה הנח ןרענַאזיטרַאּפ
 ןיא ןפָאלטנַא ןוא רעוועג ךיז רַאפ ןענופעג ןבָאה ייז ,ץושטסבלעז רַאפ טריז
 ןיא טצעי) רעדורב רערעגניי ןיימ ךיוא ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רעדלעוו
 רעצנַאג רעזנוא ןופ ,1944 רָאי ןזיב ןטרָאד טרעדנַאװעג ןבָאה ייז ,(לארשי
 ןיב'כ ,6 רָאנ ןבעל ןבילבעג ןענייז ,ןָאזרעּפ 60 טלייצעג טָאה סָאװ ,עּפורג

 ןיא .ןשטייד וצ טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג
 ןרָאפעגקעװַא ןוא ןרָאװעג לוצינ ךיא ןיב ,רָאטקָאד ןשטייד ַא ןופ תוכז
 ואו ,ךיירטסע ןייק ,בעגעג רימ טָאה רע סָאװ ,ןטנעמוקָאד עשירַא טימ
 סָאװ ,דיי ַא ןעוועג סע זיא ,ןיימ ךיא יוו) גירק ןופ ףוס זיב ןבילברַאפ ןיב'כ

 (=3(שטייד סלַא טרקיסַאמ ךיז טָאה
 ,ןפורג ייווצ ןיא טליײטרַאפ רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא

 ןשיווצ-עטייווצ יד ןוא וװָארָאטקאי ןופ דלַאװ ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה ענייא

 ןלַאפ ןגעוו ךוב ןבלעז ןיא טלייצרעד םיובסונ-רעזייּפש ךיוא ,ןטסירק

 יד טפַאשרַאפ ןוא דנַאטשרעדיװ טלעטשעג ןבָאה רעדירב ערעזנוא; ןעוו

 רעדנואו טלייצרעד ןעמ טָאה טנגעגמוא רעד ןיא ,"ןטסולרַאפ רעדרעמ

 רעד ןופ רעדניק יד ןופ טייהיירט-סקלָאפ ןוא הרובג רעד ןגעוו תוישעמ

 יז .(ינאינילג ייב) עקבואדערפלא ןוא קישטיײיהדאּפ ןופ רענאק החּפשמ

 ןופ ןּפורג וועשטַאנַאה ןוא עקנַאינסַארק ןופ רעדלעוו יד ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה

 ,ןטסולרַאפ ליפ ןוא תורצ ןשטייד יד טּפַאשרַאפ ןבָאה ןוא רענַאזיטרַאּפ

 ןעמַאזוצ ןפמעק ,דנא .א ץיווארוק ןיא רעגַאל ןופ ןדיי ענעפַאלטנַא

 רעניַארקוא ןגעק ,ןקַאילַאּפ טימ

 ןענופעג ךיז טָאה ,גרעבמעל ןופ .מלק 30 ,ץיווארוק ןיא רעגַאל רעד

 ןדיי יד ןענעז ,1943 ילוי ןיא .יקצָאטָאּפ ףַארג ןופ םראפ רעבורח רעד ןיא

 -אטקַאי ןיא רעגַאל ןקידתונכש ןיא עיצַאדיװקיל רעד ןגעוו ןרָאװעג ריואוועג

 "נָא ךיז טָאה ,ןיהַא ןריטרָאּפסנַארט ןעמונעג ייז ךיוא טָאה ןעמ ןעוו .ווָאר

 ןוא עגַאל יד ןשרעהַאב טנעקעג טינ טָאה ײצילָאּפ יד ,ףָאלעג ַא ןבייהעג

 אקנעשורק ןשיווצ דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא לייט ַא זיא ,ןלַאפעג ןענעז ליפ םגה

 ןיהַא .ווָאראטקאי ןופ ענעּפָאלטנַא יד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ,וועשטאנאה ןוא
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 -ָאק רעד עכלעוו ,ץיווארוק ןופ ןעיורפ יד ןעמוקעגנָא ךיוא רעטעּפש ןענעז
 ךיוא ןעמוקעג ןענעז סע ןפױלטנַא וצ טהצעעג טָאה עקפמעק טנַאדנעמ
 ליפ ןעוועג דלַאװ םניא ןענעז םורַא ןוא םרוַא .ןאילשימערפ ןופ םיטילּפ

 ,םיטילּפ רעטרעדנוה
 יד ,סעקנאילמעז ןכַאמ ,זייּפש ןגירק ,ךיז ןענעדרָאנײא ןעזעג טָאה ןעמ

 ,םינפוא יילרעלכ ףיוא סע ןעמוקַאב ןוא ,רעוועג טכוזעג ןבָאה ערעוויטקַא
 .רעוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ קידנעלַאפַאב ךיוא ןוא ןפיוק ךרוד

 ןענעז טייצ רעטניוו ,ןּפורג ערענעלק ףיוא טלייטעצ ךיז טָאה םלוע רעד
 ןעמוקעג וליפֲא זיא סע ,ןפורג יד ןשיוװצ ןעגנובייר עסיורג ןענַאטשטנַא

 .ןכַאז-טרעוו רעביא ךיוא -- ,םינינע יילרעלכ רעביא ,ןגעלשעג ןוא ןפמַאק וצ
 ענעבילבעגרעביא יד .ןדיי ליפ טכַארבעגמוא טָאה ןשטייד יד דצמ עװַאלבָא ןַא
 ןטלַאהַאב ןוא ןפיולטנַא וצ ןזיוװַאב ןבָאה רעגניזאל רעדירב יד טימ שארב
 .רעטיב ןוא רעווש ןעוועג זיא ןבעל סָאד ואוו ,סרעקנוב ןיא ךיז

 ןשילױּפ ןיא ןטסיטושַארַאּפ עשיטעווָאס ןגעוו ןעגנַאגרעד ןענעז ןדיי ןעוו
 יד .ייז ןָא ךיז ןסילשנָא ןגעוו טעדנעװעג ךיז ייז ןבָאה וועשטאנאה ףרָאד
 ןדיי ךיוא ןעמענניײרַא ןעוועג םיכסמ טינ ,ךעלנייוועג יװ ,ןבָאה ןטסיטושַארַאּפ
 "עג טינ ייז ןבָאה ןטנעמעלע עקיעפספמַאק יד ןוא ,?רעגַאל-החּפשמ,, ןופ
 ,ןזָאלרַאפ טלָאװ

 רעניַארקוא יד ןשיווצ גנונַאּפש ַא טשרעהעג ןַאד טָאה טנגעג ןצנַאג ןיא
 ןוא וועשטאנאה ףרָאד ןיא עזַאב ַא טָאהעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ןקַאילָאּפ ןוא

 -נָא עשיניַארקוא יד ןגעק ןפמעק וצ ןעמַאזוצ ידכ ,ןדיי יד ןעמונעגנָא ןרעג
 עכעלטע ףיוא טציטשעג ךיז ןוא רעוועג טאהעג טָאה ףרָאד רעד ,רעפיירג
 םערוט-ןקָאלג רעכיוה ַא ןוא רעטסיולק ַא רעטנורעד ,רעטנעצ ןיא ןרעיומ
 ןלַאפנָא ןסױטשעגּפָא לָאמ עכעלטע ,ןדיי יד טימ ןעמַאזוצ טָאה'מ ןענַאװ ןופ
 ,סעדנַאב רעניארקוא יד ןופ

 ,טרעגרערַאפ ךיז טָאה עגַאל יד ןעוו ,ַאכסַאּפ רעכעלטסירק רעד ךָאנ
 ןדיי יד .גרעבמעל ןייק קעװַא ןוא ףרָאד םעד ןזָאלרַאפ ןקַאילָאּפ ליפ ןבָאה

 .עזַאב עשיליוּפ יד טכַאמעג בורח ןַאד ןבָאה ןשטייד יד ,דלַאװ ןיא קעװַא ןענעז

 -ץווָאס וצ טעדנעוועג רעדיוו ךיז ןבָאה ןדיי סנעטיײצַאב ענעּפָאלטנַא יד
 -החּפשמ רעייז בילוצ ,גָאזּפָא ןַא ןעמוקַאב רעדיוו ןוא ןענַאזיטרַאּפ עשיט
 -רעד-ןביוא סוועידעוודעמ וצ ןטָארטעגוצ ןדיי יד ןענעז ףוס לכ ףוס .רעגַאל
 שזַאטָאבַאס רַאפ דַאירטא ןקידהליחתכל ןופ ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עטנָאמ
 סָאװ ,גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעסיורג ַא וצ ןסקָאװעגסיױא ריּפשסיױא ןוא
 סָאװ ,ןקַאילָאּפ ןופ ןוא ענעגנַאפעג-סגירק ענעפָאלטנַא ןופ ןענַאטשַאב זיא
 ןופ עזַאב יד .רעניַארקוא יד בילוצ ,רעפרעד ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענעז
 -טימ טָאה סָאװ ,שזעיווס בושי רעד ןעוועג זיא רענַאזיטרַאּפ סוועדעוודעמ
 רעריפשסיוא ערעייז ןקיש ןגעלפ עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ יד טימ טעברַאעג
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 ןוא ןיהַא ןרָאװעג ןעמונעגנײירַא ןעענז ןדיי יד .קירוצ ןוא גרעבמעל זיב

 רעד טָאה ןדיי יד ןפלָאהעגוצ ,תונכשב רעגַאל-החּפשמ רעייז טריזינַאגרָא
 טנעקעג םעד קנַאד ַא ןוא טנעגעג יד טנעקעג טוג ןבָאה ייז סָאװ ,דנַאטשמוא
 52סעיצקַא ערעייז ןריפכרודַא רענַאזיטרַאּפ יד ןפלעה

 טכַארבעג גנוטייצ עשילױּפ עשידרערעטנוא ןַא טָאה 1942-1944 ןיא
 -טַאנַאה ףרָאד םעד טמערוטשעג לָאמ יירד ןבָאה סָאװ רעניַארקוא ןגעוו תועידי
 ןעמוקַאב ןבָאה ןקַאילָאּפ יד סָאװ םעד קנַאד ַא ,ןסױטשעגּפָא ןרָאװעג ןוא וועש

 טניואוועג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ ףליה ןוא גנוציטשרעטנוא

 ,רעדלעוו יד ןיא

 ןקַאילָאּפ ךרוד ןפלָאהעג ווָאסַאס ןוא ווושטאלז ןופ ןדיי
 רענַאזיטרַאּפ ךרוד טעװעטַארעג ןוא

 ךיוא טלייצרעד טרעװ ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ ןגעוו
 ןבענ ,וָאסָאס ןופ ,רעלגייו יבצ ןטעװעטַארעג ןופ תודע תיבג רעד ןיא

 אפי ,ןוושטאלז
 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ווָאסָאס ןופ ןדיי יד ןענעז 1942 רעטניוו ןיא

 -סטעברַא ןַא ןבילברַאפ רָאנ זיא װָאסָאס ןיא .ָאטעג רעווושטָאלז ןיא

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןדיי 300 יד ןשיװצ ןטרָאד ןעוועג זיא רעלגייוו ןוא רעגַאל

 ןרָאװעג טרידיוװקיל זיא ,1943 ,לירּפַא ןיא .ײרעקַאהנײטש ַא ןיא טעברַא

 יד טרידיווקיל ךיוא ןשטייד יד ןבָאה טייצ-רעמוז ,ווושטָאלז ןיא ָאטעג סָאד

 ןדיי יד לייוו ,וװָאסָאס ןופ רעטעמָאליק 8 ,אקסעלא ןוא ידָארב ןיא ןרענַאל

 .רענַאזיטרַאּפ טצישרעטנוא ןבָאה ןוא "רעכערברַאפ; ןעוועג ןענעז ןטרָאד

 ןפָאלטנַא ,1943 ,ינוי ןט24 םעד רעבירעד זיא ןדיי 10 ןופ עּפורג ַא

 "סיוא ,15 זיב טרעסערגרַאפ ךיז יז טָאה סגעוורעטנוא .,רעגַאל רעװָאסָאס ןופ

 ןענעז רעטעּפש .רעױּפ ַא ייב ,ץינאווזד ףרָאד ןיא ךיז ייז ןבָאה ןטלַאהַאב

 ךעלנייוועג ןבָאה ןשטייד לייוו ,דלַאװ ןיא שינעטלעהַאב ַא ןיא רעכבירַא ייז

 טימ ךיז ןגרָאזַאב ייז ןגעלפ טכַאנייב .רעדלעוו ןיא ןײגנײרַא טַאהעג ארומ

 ,ףרָאד ןופ זייּפש



295 

 ןדיי ןפלעה רַאפ רעפרעד עשיליוּפ 2 ןענערברַאפ ןשטייד

 70-80 ךרע ןַא ךָאנ דלַאװ ןיא ןעוועג ןענעז ,עּפורג סרעלגייווצ רעסיוא
 -ָאכריוװ אטוה : רעפרעד עשיליוּפ 2 טנידעג זנוא רַאפ ןבָאה סעזַאב סלַא; .ןדיי
 ןיא וליפא ,דלַאװ ןיא ןעוועג ןעמ זיא גָאטיײב ."אקצַאינעיּפ אטוה ןוא אקסבוה
 ,םירעיוּפ יד ייב ןלַאטש ןוא סרעלכייּפש ןיא טקיטכנעעג טכַאנײיב ןוא ,ןגעד ַא
 רעד .ט'רסמ'עג רעבָא ןבָאה רעפרעד רעניַארקוא עקימורַא ןופ םירעוּפ

 יד ןופ "סעסיטלָאס, יד טנרָאװעג ןַאד טָאה ווושטאלז ןופ ןַאמטּפיױה-זיירק
 ,רַאורבעפ ןיא ,רענַאזיטרַאּפ ןוא ןדיי ףליה ןבעג ןגעק ,רעפרעד עשילוּפ ייווצ
 -ףָארטש ַא טריפעגכרוד טייל-.ס.ס עשיניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןבָאה ,4
 ןבָאה םיעשר יד יוװ ,ןעזעג ןבָאה ,דלַאװ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיי יד .עיצקַא
 ילָעב ןוא רעניואוונייא עלַא טימ אקצאינעיפ אטוה ףרָאד םעד טנערברַאפ
 םעד ךיוא טעטכינרַאפ םילבחמ יד ןבָאה ,1944 ,ץרעמ ןט223 םעד .םייח
 ,ןפָאלטנַא סנטיײצַאב ןענעז םיא ןופ לטרעפ יירד רעבָא רעבָא ,ףרָאד ןטייווצ
 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז עקירעביא יד

 -עגנָא רעטעּפש ןבָאה ,"עזַאב ַא ןָאק ןבילברַאפ ןַאד ןענעז סָאװ ,ןדיי יד
 ןבָאה ןסור יד ,"רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס 200 ןופ ןָאילַאטַאב / ַא ןפָארט
 2 זױלב ןעמונעגפיוא ןוא "םירגּפ יװ סיוא ןעעז; ןדיי יד זַא ,ט'הנעט'עג
 -רַאּפ יד ןופ ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןבָאה ןדיי עקירעביא יד ,ןשטנעמ
 ןעמַאזוצ ,טריפעגרעבירַא ןדיי יד טָאה'מ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .רענַאזיט
 ,עיניל-טנָארפ רעד רעביא ,רענַאזיטרַאּפ עקנַארק ןופ טרָאּפסנַארט ַא טימ
 ,ךלַאװ ןיא שינעטלעהַאב רעשידיי רעד ןופ .מלק 20 זיולב ןעוועג זיא סָאװ
 ,לָאּפָאנראט ןוא ווושטָאלז ןשיווצ

 ןיא טלייצרעד ךיוא טרעװ רעפרעד עשיליוּפ עטנערברַאפ 2 יד ןגעוו
 רעריּפשסיױא ןַא ,ןילרעפ שטיוועיראגירג יעווטאמ (2-?,טנעמוקָאד ןשיסור ַא
 "דרע 2 ףיוא ןסױטשעגנָא קילעפוצ ךיז טָאה ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ
 ןענעז ןוא םישדח 16 טניואוועג ןטרָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיי 80 טימ ,סעקנאילמעז

 ןָאיַאר רעוועשטאלז ןוא רעדארב ןופ ןשטנעמ 200 יד ןופ ןבילבעגרעביא
 .,רעפרעד עטרידיווקיל עטנַאמרעד 2 יד ןופ רעניואוונייא יד ןפלָאהעג ןבָאה ייז

 -טנַא ,ילוי ןט24 םעד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ווָאסָאס ןיא רעגַאל רעד
 סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ךיוא ןטרָאד ןענעז סע זַא ,טלייצרעד ןבָאה ענעּפָאל
 -פיוא ןבָאה טייל -,ס.ס יד .ןסָאשעג ןוא םינינב ןיא טקידיײיטרַאפ ךיז ןבָאה
 .ןינב םעד טנערברַאפ ןוא ןסירעג

 ןעשעג זיא -- רעמָארפ קרַאמ טלייצרעד -- רעגַאל רעװָאסָאס ןטימ,
 -קיל וצ םיא ידכ ,רעגַאל םעד טלגנירעגמורַא טָאה ןעמ תעב :ךַאז ַאזַא

 עקימורַא יד ןיא ןפיול ןעמונעג ןוא ןסירעגסױרַא ךיז ןדיי יד ןבָאה ,ןרידיוו
 "עג ןענעז רעטרעדנוח .ןסָאשעג ןבָאה רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד .רעדלעוו
 לטלאהַאב ןוא ןגירקוצסיורַא ךיז ןעגנולעג ךָאד זיא ןדיי 150 רעבָא .טיוט ןלַאפ
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 ןטלַאהַאבסיױא ךיוא ךיז ןבָאה רעדלעוו עקיזָאד יד ןיא .רעדלעוו יד ןיא ךיז
 ןענעז יז .ךעלטעטש ערעדנַא ןופ ןוא װעשטַאלז ןופ ןדיי טרעדנוה עכעלטע
 ,גנואיירפַאב רעד זיב ןעוועג ןטרָאד

 יד ןופ ןענעז ,ועשטָאלז ןייק ןײרַא ןענעז ןטעװָאס יד יו ,םעדכָאנ
 לָאצ ַאזַא .ןדיי רעװעשטָאלז 150 ןײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעגקירוצ רעדלעוו

 טנזיוט ןעצ ,1941 רָאי ןיא טלייצעג טָאה סָאװ ,הלהק ַא ןופ ןבילברַאפ זיא
 255,"תושפנ

 טנגעג רעלָאּפַאנרַאט ןיא רענַאזיטרַאפ עשידיי

 ןזָאלעגּפָארַא 1942 ןיא ,ךיז טָאה לָאּפַאנרַאט םורַא רעדלעוו יד ןיא
 רעשיטעװָאס ַא -- קַאפוװָאק נעג ןופ עיזיוװיד-רענַאזיטרַאּפ רעד ףליהוצ
 טָאה עפורג יד .םייהטרעוו לאקזחי טימ שארב ,ןַאמ 85 ןופ טנַאסעד
 ןבָאה ייז ואוו ,טאלאקס ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעטייוו טײרּפשעגסיױא ךיז
 ,עיזיוויד סקַאפװָאק ןיא ןסָאלשעגנָא ךעלדנע ךיז

 -יד סקאפווָאק ואוו ,טורּפ ןפיוא ןיטַאילעד יב טכַאלש רעד ךָאנ

 קירוצ קעװַא עּפורג סמייהטרעוו זיא ,ןטסולרַאפ עסיורג ןטילעג טָאה עיזיוו
 שארב ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי 20 ךָאנ ןפָארטעג ןבָאה ייז ואוו ווָאלאמישזג ןייק
 יד ןופ םוקנָא ןזיב ,ןעמַאווצ טפמעקעג ןבָאה ייז .םיובנריב לשרעה טימ

 (5.תוחוכ עשיטעווָאס-טּפיױה

 ןיא שרַאמ סקאפװָאק ןופ לכה-"ךס טכַאמ ןַאיטרַאּפ רעשידיי

 עניַארקוא ןיא ןדיי ןופ עגַאל עשיגַארט טכיילגרַאפ ןוא עיצילַאג"חרזמ

 ןייק ,טנגעג רענילבול ,וויראק ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןָאזנעזָאר ענאס |

 -רַאּפ ַא ןעוועג םירוחב רעקווויּפָאז יד טימ ןעמַאזוצ רעטעּפש זיא ןוא ,ןילָאװ
 ריא ןופ קורדנייא ןסיורג ןגעוו טלייצרעד ,עיזיוויד סקאפווָאק ןיא ןַאזיט
 .עיצילַאג ןיא שרַאמ

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ .עיצילַאג ץנַאג טרישרַאמכרוד ןבָאה רימ,
 ,ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה ,טלעוו עצנַאג יד טגיזַאב ןיוש ןבָאה ןשטייד זַא ,טניימ

 -ָאס עצנַאג ַא ןסקָאװעגסיױא םיצולּפ זיא דרע רעד ןופ :רָאפ טמוק ָאד סָאװ

 -רַאפ ,ןרעגַאל טיירפַאב ,ךעלטעטש ףיוא ןלַאפעגנָא ןענעז רימ .ײמרַא עשיטעוו
 -יד עצנַאג טריזיליבָאמ ןנָאה ןשטייד יד ,וואלסיראב ןיא טפַאנ יד טנערב

 יד ןבילברַאפ זנוא זיא געוו ןייא רָאנ ..טלעגנירעגמורַא זנוא ןוא סעיזיוו

 ,ןסע ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ .םישדח 23 טפמעקעג רימ ןבָאה טרָאד .גרעב
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 ךיז ןענעז רימ ...ןבילבעג ןענעז זנוא ןופ טנעצָארּפ 20 זיולב ,ןקנירט ןייק

 ךימ בָאה 1943 ףוס "...דנַאלסור"סייוו ןייק ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא ןלַאפעצ
 עדנעטערטקירוצ יד ןפירגעגנָא רימ ןבָאה טרָאד .ןליוּפ ןייק טרישרַאמ רעדיוו
 ,"ןשטייד

 ןשיװצ ,ןדיי עגונב דישרעטנוא רעד ןגעוו ךיוא טלייצרעד ןָאזנעזָאר
 .עניַארקוא רעשיסור ,רעקידחרזמ רעד ןוא עיצילַאג-חרזמ

 רימ ןגעלפ ,עיצילַאג ןופ גרעב יד ןיא ןוא ךעלדלעוו עניילק יד ןיא;
 ןבָאה ייז .ןשטייד ןופ סיוא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ ,תוחּפשמ עשידיי ליפ ןפערט
 ןיא ,ןגעקַאד .םיוג עקיטרָאד עקינייא ןופ ףליה עסיוועג ןעמוקַאב וליפא
 לייט עטסערג יד ןוא וועיק זיב ןרָאפעגסיױא רימ ןענעז טייז רעשיסור רעד
 ןדיי ןייק ץעגרע ןיא ןוא ,רעדלעו ,רעפרעד רעטנזיוט ,דנַאלסור-סייוו ןופ
 .ןענופעג טשינ

 ,שרעדנַא ץעגרע יו רעסערג ןעוועג ןטרָאד ךָאנ זיא דיי םוצ האנש יד
 ,טגנערבעגמוא עלַא ןעמ טָאה ,ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב טינ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד

 ;ןשטייד ןזיװעגנָא ןבָאה ,ןדיי טימ ןעמַאזוצ טבעלעג גנַאל ןבָאה סָאװ ,םינכש
 ,םישזער ןשיטעוװָאס ןרעטנוא ענעריובעג ,רעדניק ."דישז ַא טניואוו ָאד,
 (5+,ןדיי וצ ,האנש ענעסיברַאפ ַא ןגָארטעג ץלַא ךָאנ ןבָאה

 עפורג ַא ןשיװצ גנונכייצסיוא ןַא ןעמוקַאב ןָאזנעזָאר טָאה גירק ןכָאנ
 -קוא רעד ןופ רַאטערקעס רעד ,ווָאשטשורכ, .רענַאזיטרַאּפ-קאפווָאק 60 ןופ
 ןוא עלעטסעק עטיור סָאד רימ טגנַאלרעד ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעניַאר
 רעד ..דנַאברַאפ-ןטַאר םעד ןעניד יירטעג רעטייוו לָאז ךיא ,רימ טשניוו
 ןצרַאה ןיא רימ --- ךיליירפ זיא סע ,ָאי ,ןמיה םעד טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא
 ?קירעיורט ןוא קיטעמוא ןעוועג רעבָא זיא

 -עגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,טריקָאש ןעוועג ןָאזנעזָאר .ס זיא גירק ןכָאנ
 סע טָאה רע יװ טקנוּפ -- וועיק ןיא םזיטימעסיטנַא םענעּפָא ףיוא ןסיוטש

 זיא ,טסינומָאק רעטשױטנַא ןַא .ןעײר-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא רעירפ ןעזעג
 ,י"א ןייק ןעוועג הלוע ,ערעדנַא ליפ יו טקנוּפ ,ןָאזנָאזָאר



 ןרענַאל יד ןיא דנַאטשפיוא

 1945 רַאונַאי -- 1943 טסוגיוא

 ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןרעגַאל-סגנוטכינרַאֿפ ןוא-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 ןריזינַאגרָא רערעווש ליפ-ליפ ןעוועג ,רעכיז ,זיא ,ןליױּפ ןיא טלעטשעגפיוא
 זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ןעמ ףרַאד לכ םדוק ,ןדנַאטשפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ ַא
 -ַאּפ ךיוא רָאנ ,ןדיי זיולב טינ ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענייז ןרעגַאל יד ןיא
 ןופ ןּפורג עסיורג ךיוא יו ,(ענעגנַאפעג-סגירק ,בור יּפ לע) ןסור ,ןקַאיל

 -ַאב יד .,דנַאא ןכעשט ,רעיגלעב ,רעדנעלָאה ,ןזיוצנַארפ :עּפָארײא-ברעמ
 ,?שלַאנָאיצַאנרעטניא; ןַא ןעוועג םורַא ױזַא זיא ,ןרעגַאל יד ןיא גנורעקלעפ
 טפרַאדעג ןטרָאד ןבָאה ןדנַאטשפיוא יצ ,דנַאטשרעדיװ םעד .ןגָאז וצ ױזַא
 -עפיד רעייז ,טפא ןוא רעקיברַאפ-ליפ רעד טָא ןופ רעייטשרָאפ ןריזינַאגרָא
 םוצ רענייא דמערפ ץנַאג ןעוועג ןענייז סָאװ ,עסַאמ ךיז ןשיווצ רעטריצנער
 "עג ,גנולעטשנייא רעייז ןיא ךיוא רָאנ .,ךַארּפש ןיא זיולב טינ ,ןרעדנַא
 ,זיא דיישרעטנוא רעקידרקיע רעד .טפנוקוצ רעד ףיוא ןקוק ןוא ןטייהניווו

 טָאה ןרעגַאל יד ןופ לייט עכעלטסירק יד סָאװ ,רעד ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ

 יד יװ ,גנוטכינרַאפ ןוא גנוטָארסױא רַאפ ןבָאה ארומ ױזַא טפרַאדעג טינ

 ןוא דנַאטשרעדיװ וצ הטונ קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ רעבירעד זיא יז ,ןדיי

 ןבָאה ,טייז רעדנַא רעד ןופ .עסַאמ עשידיי עטלפייווצרַאפ יד יװ ,דנַאטשפיוא

 ןטײהקנַארק ,רעגנוה ןופ ןרָאי ליפ ךיז רעטניה טַאהעג ןדיי עטריטרַאּפעד יד

 -עג ןוא טרעטַאמעגסיוא גונעג ייז טָאה סע סָאװ ,סָאטעג יד ןיא םירוסי ןוא

 ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק זיא סע עכלעוו וצ לגוסמ טינ שיזיפ-טושּפ טכַאמ

 עקיטסניג-טינ ירמגל ןוא יז רַאפ עדמערפ קידנעטשלופ יד ןיא ךָאנ וצרעד --

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןרעגַאל ענעסָאלשעגּפָאשיטעמרעה ןופ ןעגנוגנידַאב

 ןוא סהרימש-רעגַאל עטנכָאװַאב ןייצ יד זיב יילרעלכ יד ןופ טכַאװַאב םַאזיורג

 ,ןכַאװ

 .רד ,רעשרָאפ-ןברוח רעטנַאקַאב רעד ןא טזייו סע יװ -- ןשטייד יד

 ,רערעדנַא רעד ןגעק עּפורג ןייא ןעוועג ךסכסמ? ךיוא ןבָאה --- ןַאמדירפ .פ

 טצעהעג ןכעשט . . . ןסור יד ןגעק טצעהעג ןקַאילָאּפ ,לשמל ,ןעמ טָאה יױזַא

 יד יבגל םזינאגַאטנַא ןקַאילָאּפ לייט ַא ייב ןפַאשעג . . . ןזיוצנַארפ ןגעק

 * י + ןעמוקעג זיא גירק רעד סָאװ ,קידלוש ךָאד ןענייז ייז לייוו ,ןזיוצנַארפ

 ןבָאה ןשטייד יד זַא ,םעד ֹוצ טכַארבעג עיצַאלוטיּפַאק רעייז ךרוד ןבָאה ןוא

 ןוא ןדיי יד ןגעק טצעהעג ןעמ טָאה םלוכ לעז . . . עּפָאריײא ץנַאג ןעמונעגנייא
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 ןטנַאטסערַא עשירַאק יד ייב ןקעוורעד וצ ידכ ,םילכ יד ןופ סױרַא זיא ןעמ
 (ז,"םזיטימעסיטנַא םעד

 ןעוועג ןענייז ןרעגַאל יד ןיא טרירטנעצנָאק טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי יד
 -עגפיונעצ זיא גנוריצנערעפיד רעייז ןוא גנומַאטשּפָא רענעדיישרַאפ ןופ
 "חרזמ ןופ ןדיי ןעועג -- ,רענײמעגלַא רעד טימ ,רעקינייו רעמ ,ןלַאפ
 ךיוא ןעוועג זיא גנוריצנערעפיד עשידיי יד ,רעדנעל-ברעמ ןופ ןוא עּפָאריײא
 :רעדנעל עשיאעּפָאריײא עלַא ןופ רעדנעל ןבירטעגפונוצ טָאה'מ לייוו ,רעסערג
 -שטייד ןופ ךיוא רָאנ ,עטיל ןוא עיצילַאג ןופ יצ ,אפוג ןלױּפ ןופ זיולב טינ
 ,ךיירקנַארפ ,עיגלעב ,דנַאלָאה ,דנַאלסור ,יַאקָאװָאלסָאכעשט ,ךיירטסע ,דנַאל
 ןוא ךַארּפש ןיא דיישרעטנוא רעד .דנַאלנכירג ןטייוו ןופ וליפַא ןוא עילַאטיא
 טדער רעוו -- ןוא ךיז ןדערפיונוצ ןדיי עלַא יד טרעטשעג טפָא טָאה םַאטשּפָא
 ,דנַאטשרעדיױװ יוװ ,ןינע ןכעלרעפעג ַאזַא ןגעוו ןסולשַאב ןעמעננָא --- ךָאנ
 -קיל טימ ןוא טנַאּפוקֶא םעד דצמ ןפָארטש עמַאזיורג טימ טָארדעג טָאה סָאװ
 ,ץַאלּפ ןפיוא ןרידיוו

 ןדיי יד דצמ ןדנַאטשפיוא ןופ ןוואורּפ ןעוועג ןענייז ןגעווטסעדנופ

 ,תודע ענעבילבעג-ןבעל יד קנַאד ַא ,טנַאקַאב ןענייז סָאװ .ןרעגַאל ןיא ךיוא
 עטסטעּפש יד וצ ללכ ךרדב ןרעהעג ןרעגַאל יד ןיא ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ יד
 ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עיגָאלאריטראמ רעקיטולב רעד ןיא

 עקנילבערט ןיא דנַאמשּפיױא רעד

 ,עיניקלאמ עיצַאטס-ןַאבנזייא רעד ןופ .מלק 7 ףרָאד ַא זיא עקנילבערט
 ןענייז ףרָאד ןבעל .טפַאשדוועיאו רענילבול ןופ ,טַאיוװָאּפ רעווָאלאקאס ןיא
 -- ,טַאטשרַאװ ענעדיײשרַאפ טימ ,רעגַאל-סטעברַא ןא רעגַאל 2 ןעוועג
 -סגנַאגכרוד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןעיירעבעו ןוא יײרעלָאטס ,יײרעסָאלש
 -ץטסיס טגעלפ'מ עכלעוו ,ענעגנַאפעג יד רַאפ רעגַאל-סגנוטכינרַאפ םוצ ּפאטע
 -רַאפ ךיוא ןעמ טָאה עקנילבערט ןייק ,דלַאװ ןטנעָאנ ןיא ןסישעצ שיטַאמ
 רעד .1942 ןופ רעמוז ןיא ,עשרַאװ ןופ ןדיי ןטרָאּפסנַארט עסיורג יד טקיש
 יד טריפעגכרוד טָאה סָאװ ,שטיוועשאקול .ז רעטכיר-סגנושרָאפ רעשילױּפ
 יד טנכײצַאב --- ,עקנילבערט ןיא רעגַאל-גנוטכינרַאפ םענופ גנושרָאפסיױא
 (55,1230,000 ףיוא ןטרָאד תונברק לָאצ

 ןייק ןעמוקנָא ןייז תעב זַא ,טלייצרעד ןַאמזייר לאומש רעווארגנעוו רעד
 ךיז יקסוועלאג שזניא טָאה ,1942 רעבמעטּפעס ןיא עשרַאװ ןופ עקנילבערט
 -ָאק ןוויטַאריּפסנָאק ַא ןריזינַאגרָא םייב טלַאה רע זַא ,םיא רַאפ טיורטרַאפ
 -סיוא ןעמעוו ןוא טעדנײרפַאב ןייז ןעמעו טימ םיא ןזיוועגנָא ןוא טעטימ
 ,שזניא :ןעוועג ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ שארב .ןדיימ
 רעד ,דנאלרוק ףלָאװ ,שטיווָאכוס .שזניא ,יקצישזנָארָאכ .רד ,יקסוועלאג
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 טָאה סָאװ ,קיראסאמ ךעשט רעד ,דנַאא טרעכייל ,רד ,ָאלעז ,דיי רעשיכעשט
 טימ ןדייש טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע לייוו ,עקנילבערט ןיא ןענופעג ךיז
 ָאלעז .דנַאטשפיוא םוצ תונכה יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ,יורפ רעשידיי ןייז

 .ײמרַא רעשיכעשט רעד ןיא ריציפָא ןַא ןעוועג רעירפ זיא
 סולפנייא ןרעטנוא טלקיװטנַא ךיז טָאה רעגַאל ןיא דנַאטשרעדיװ רעד

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו תועידי יד ןופ
 רערעווש ליפ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןעוועג ןענייז רעגַאל ןיא ןעגנוגנידַאב יד

 וצ רערעווש ךרע ןַא ןָא ןעוועג זיא עיצינומַא ןוא רעוועג ךיוא .ָאטעג ןיא יו

 ענעגייא יד טימ ךָאנ ןענענער טנעקעג ךיז ןבָאה רעפמעק יד ,ןעמוקַאב
 "וצ ערעייז ןגעװ גנַאלק רעטסדנימ רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה ןוא תוחוכ
 טיהעג קרַאטש רעבירעד ךיז טָאה ןעמ ,טיוט טימ ייז טָארד ,ןעגנוטיירג

 טפרַאדעג ללכב טָאה דנַאטשפױא רעד .רעטעררַאפ ןוא םירסומ רַאפ
 ןעמעננָא ןענעק טינ ןלָאז ןשטייד יד ידכ ,לענש-ץילב ןרעוו טריפעגכרוד

 ,בײהנָא ןיא םיא ןקיטשרעד ןוא ןעלטימ-ןגעק

 "געטש עּפורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טעטימָאק רעמייהעג רעד
 םוכס ַא לכ-םדוק ןגירק וצ טימַאב ךיז טָאה ןוא רעגַאל ןיא רעטעברַא עקיד
 -מוא ןעוװעג זיא סע רעבָא .דאלקס-רעוועג םעד ןופ ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא

 ,םיא וצ ךיז ןרעטנעענרעד וצ וליפַא ךעלגעמ

 -ַאב ןיילק ַא ןטכיררַאפ טפרַאדעג טָאה ,גרעבצלַאז רעטעברַא-רעסָאלש רעד

 םישדח עכעלטע ךָאנ ןזיװַאב טָאה ןוא דַאלקס ןֹופ רעסעלש יד ןיא גנוקידעש

 .רעסעלש עלַא טעמכ ֹוצ ךעלסילש ןכַאמכָאנ ,טעברַא רעקיסיילפ ןופ

 -ײרּפָא ןלױפַאב ןשטייד יד ןבָאה ילוי ףוס זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד

 "רַא עשידיי 14 ."זורגק ןוא לגיצ ןופ דַאלקס-רעוועג ןרַאפ ץַאלּפ םעד ןקינ

 -רעוועג ןופ ןריט יד ןענעפע ןזיװַאב ןַאד ןבָאה םעד ייב טקיטפעשַאב רעטעב

 יבַארַאק 25 ,ןטַאמָאטױא ענעדָאלעג קרַאטש 25 ןעמענסױרַא ןוא דַאלקס

 ןגעלפ סָאװ ,סענאמרופ ,ןליוק טימ ןרעװלָאװער קילדנעצ עכעלטע ןוא ןענ

 טלײטרַאפ זיא סָאװ ,רעוועג'ס ןעמונעגוצ ךיילג ןבָאה ,"זורג: םעד ןריפּפָארַא

 (=?.ןּפורג יד ןופ רעריפנָא יד ןשיוצ ןרָאװעג

 יד ןשיװצ רעטסטלע רעד דנַאלרוק טָאה ,19423 טסוגױא ןט1 םעד

 .העובש ַא רעמענליײטנָא יד ייב ןעמונעגּפָא טנוװָא ןיא ,רעלדנעטשפיוא

 ןופ דובכ ןרַאפ ,טולב ּפָארט טצעל ןזיב ןפמעק, וצ ןריואוושעג טָאה'מ

 -עג ןבעגענּפָא לַאנגיס סלַא זיא ,גָאטײב רעגײזַא 4 ,ןט2 םעד ,"קלָאפ ןשידיי

 רעד ןלַאפעג זיא סע ןכלעוו ןופ ,ןקַארַאב-סגנוניואוו יד ןיא סָאש ַא ןרָאװ

 "עד ןטקנוּפ-דנַאטשרעדיװ עלַא ןיא ןבָאה דלַאב .רענטוק רעריפראשטּפיוה

 ,דַאלקס-רעוועג רעד .יירעסיש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ןטַאנַארג טרינָאט

 ןסירעגפיוא ןבָאה'ס ןוא טנערבעג טָאה ,טַאנַארג ַא ןפָארטעג טָאה'ס ןכלעוו ןיא

 .עיצינומַא ןוא ןליוק עטריניזַאגַאמ ענייז
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 עלַא ןופ טנערבעג רעגַאל רעד טָאה ,טריטנעירָא ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 רָאטקעּפניזעד ןסיורג םעד טצונעגסיוא ךיוא ןעמ טָאה הפרש רעד ֹוצ ,ןטייז
 ןישַאמ יד ,ןיזנעב רעטיל 25 ןסָאגעגנײרַא טָאה'מ ןכלעוו ןיא ןקַארַאב יד ןופ
 ,ןדנַאטשנגעק עקימורַא עלַא ףיוא טײרּפשעצ לַאירעטַאמ-ןערב ןטוג םעה טָאה

 ןנמוקעג זיא טרָאד ,רעיוט םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג יד
 25 ןענייז ןלַאפעג .ךַאװ רעד ןוא רעלדנעטשפיוא יד ןשיװצ טכַאלש ַא וצ
 ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז ענעגנַאפעג יד .רעטיה עשיניַארקוא 60 ןוא ןשטייד

 ,ןעגנוטכיר עלַא
 ,ןדיי 7100-800 ןלַאפעג ןענייז ,דנַאטשפיוא ןֹופ רעריפנָא יד טימ ןעמַאזוצ

 עכעלטע ןענייז ייז ןופ .ןַאמ 200 ַא רעגַאל ןופ ךיז ןבָאה ןעמוקַאבסױרַא
 ךיז טעװעטַארעג -- ,ןשטייד עדנגָאיכָאנ טימ ףמַאק ןיא ןלַאפעג קילדנעצ
 (50,20 זיולב ןבָאה רעגַאל-ןטיוט ןופ

 ןטָארד יד ןטינשעגרעביא טָאה ,ןעוועג זיא ןַאמזייר ואוו עּפורג יד

 טימ ךיז טוט סע סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה ןַאמזייר .ןלַאפעג רעבָא ןענייז ליפ
 ךָאנ ,דלעפ-לפָאטרַאק ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ,ןפיול ןופ העש 6 ךָאנ ןוא םיא

 טָאטש-סטרובעג ןייז ןיא ןעמוקעגנָא ןַאמזייר זיא ,ןרישרַאמ תעל תעמ ַא

 -עגנייא קַאילָאּפ ןטנַאקַאב ַא ןופ הצע רעד טיול טָאה רע ואוװ ,ווארגנעוו
 ,וארגנעוו ןופ ,מלק 4 ,דלַאװ ןיא (שינעטלעהַאב) "ןָארכס; ַא ךיז טנדרָא
 רעטכיר ַא .וועג ַא ,שאלאג דנומגיז רבח טנגוי ןייז ןעגנערב םיא טגעלפ זייּפש
 ,דלַאװ ןבעל םירעוּפ-ןרעטלע ענייז ייב טניואוועג טָאה סָאװ

 ןענייז -- ןַאמזייר טביירש -- עקנילבערט ןופ טנגעגמוא ןיא םירעיוּפ יד
 (?ג,ןדיי ֹוצ ךעלטנייפ טמיטשעג ןעוועג ללכב

 -וּביּבָאס ןיא דנַאטשּפיױא רעד

 טשינ ןענופעג ךיז טָאה רוביבָאס ןיא רעגַאל-סגנוטכינרַאפ רעד
 טכַאמעג ןטרָאד ןבָאה ןדיי ,טפַאשדווועיאוו רענילבול ןיא ,עוועדאלוו ןופ טייוו

 ,ןפיולטנַא וצ ןוואורּפ עכעלטע

 -סיוא םייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןפָאלטנַא ןענייז 1943 רעמוז ןיא
 -טנַא .טיהעג ייז טָאה סָאװ ,טַאדלָאס םעד קידנענגרעהרעד ,דלַאװ ַא ןקַאה
 רעד ןוא ,רעגַאל ןיא ןסָאשרעד ןעמ טָאה עקירעביא יד ,11 ןענייז ןּפָאל
 וצ ןעשעג טעװ עבלעז סָאד זַא ,טרעלקרעד טָאה ,לזנערפ רעריפ-רעגַאל
 ,ןטלַאהרַאפ ױזַא ךיז טעװ סָאװ ,ןדעי

 ןַא וצ ןפורעג ,טכַאנ ןטימ ןיא, ןעמעלַא ןעמ טָאה 1943 ילוי יצ ,ינוי ןיא

 ןלַאפַאב טכַאנייב ןענייז ןטידנַאב זַא ,טרעלקרעד טָאה לעזנערפ .,?לעּפַא;

 ןעוועג זיא סע זַא ,טסואוורעד רעבָא ךיז ןעמ טָאה רעניַארקוא ןופ .רעגַאל םעד
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 ,רעגָאל ןיא ןעגנירדניירא ןזיוװַאב וליפַא ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ןופ לַאפנָא ןַא
 .ןסױטשענּפָא ןרָאװעג ןענייז רעבָא

 םעד טלגנירעגמורַא םעצולּפ רעניארקוא יד ןבָאה רעבמעטּפעס ףוס
 יד זַא ,טלייצרעד לזנערפ טָאה "לעּפַא; ןתעב .ןסָאש טרעהעג טָאה'מ ,רעגַאל
 -טנַא םוצ טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה (טיוט ןופ עדַאגירב) רעגַאל ןט3 ןיא ןדיי
 ,טסואורעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש ,ןסָאשרעד ייז טָאה'מ רעבָא ,ןפיול

 ַא טכַאמעג ןבָאה ,ןרעמַאקיזַאג יד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד זַא
 רעבָא םיא טָאה'מ .רעגַאל ןופ ןטָארד יד רעטנוא ,ןקַארַאב ערעייז ןופ לענוט
 םעד ןוא ןרעמַאקדזַאג יד ךיוא טרידיווקיל ןַאד ןבָאה ןשטייד יד ,טקעדטנַא

 ,םוירָאטַאמערק

 -ַאגרָא ךיז ןוא ףוס ַא וצ טייג סע זַא ,טליפעג ןבָאה טיײל-רעגַאל יד
 רעדנַאסכעלַא :ןעוועג ןענייז ןרָאטַאזינַאגרָא טּפיױה יד ,ןפיולטנַא םוצ טריזינ
 רעלדנעהדלעפ ןָאעל ןוא ריציפָא רעשיטצווָאס רענעזעוועג ,דיי ַא ,יקסרָאשטעּפ
 ,הביבס רעשיסור ַא ןיא ןגיוצרעד .וואטסינסארק ןבעל ,עקוועקלושז ןופ
 טימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה ןוא שידיי ןייק טנעקעג טשינ יקסראשטעּפ טָאה
 ,רעשטעמלָאד ַא -- רבח ַא ךרוד ,ןדיי יד

 ייב טפַאשנעגנַאפעג ןופ ןפיולטנַא טוואורּפעג 1941 ןיא טָאה יקסרָאשטעּפ
 ןיא זיא רע ואוו ,קסנימ ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טּפַאכעג זיא ןוא ןשטייד יד
 ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ 1942 רָאי

 500 ןופ עּפורג ַא טריטרָאּפעד ןעמ טָאה 1943 רעבמעטּפעס ןט18 םעד

 זיא רע זַא ,ןרָאװעג ריואוועג דלַאב זיא יקסראשטעפ ,רוביבאס ןייק קסנימ ןופ
 ,ןלױּפ ןופ ןדיי טכַארבעגמוא ןיוש טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא
 דנַאלסור-ןטעוװָאס ןֹופ רָאנ; .דנַאלָאה ןוא ךיירקנַארפ ,עיקַאװָאלסָאכעשט
 ?קינרעגַאל, רעטלַא ןַא טגָאזעג םיא טָאה ,"ןעזעג טינ םענייק ךָאנ רימ ןבָאה
 רע ויא םיא ןופ .עטעדרָאמרעד יד ןופ ןכַאז יד ןריטרָאס טגעלפ סָאװ
 ,ןרעמַאקדזַאג יד ןיא גנודרָאמסיוא-ןסַאמ רעד ןופ םיטרּפ יד ןעגנַאגרעד ךיוא

 ױזַא ךיוא ןלעװ רימק; זַא ןבעגעגוצ ךיוא טָאה רעלייצרעד רעד
 65 , . םורַא שדוח ַא ןיא ,םורַא ךָאװ ַא ןיא זיא ,ןגרָאמ טינ ביוא ,ןענערב

 ןט14 ןפיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,דנַאטשפיױא ןופ ןַאלּפ רעד
 8 טימ גנוטַארַאב ַא ףיוא טגיילעגרָאפ יקסרַאשטעּפ טָאה ,1943 רעבָאטקָא

 ?ָאּפַאקק ַא ןוא ןטַאטשרַאװ ןופ "עטסטלעק 2 ךיוא רעטנורעד ,ןָאזרעּפ
 רעד טימ .עּפורג רעד ןיא ןעמענניײרַא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןעמעוו ,יקצעשזב
 יד ןעװ זַא טלעטשעגטסעפ רעירפ יקסרָאשטעּפ טָאה ,ןיקצעשזב ןופ ףליה

 .סענָארטַאּפ ןייק ךיז ייב טינ ייז ןבָאה ,לואאראק ןרעסיוא ךיז ןעניפעג טײלכַאװ

 -עגוצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרעסעמ יד טלייטעצ ןעמ טָאה דנַאטשפיוא ברע

 טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,קעה עניילק קילדנעצ עכעלטע ןוא רעירפ ןופ טיירג
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 -ַאב ַא טול ,ןדימש יד טכַאמעג ןבָאה קעה יד .סעלָאּפ יד רעטנוא ןגָארט
 .גנולעטש

 ןבָאה ןדיי ןוא רוּפיכ-םוי ןלַאפעגסױא זיא געט ענעי ןופ םענייא ןיא
 ןטעב רימ; ?יברעד טגָאזעג ןבָאה ייז ,ףליה ןגעוו טָאג קידנטעב טנװַאדעג
 ,"(ןיקסרָאשטעּפ) ןעקשַאס ןפלעה לָאז רע ,טָאג

 רעדיינש יד ןופ טַאטשרַאװ םעניא ןשינעעשעג יד ךיז ןבָאה ןביױהעגנָא
 םעד טגײלעגקעװַא טָאה ,רערעוושראפ יד ןופ רענייא ,וועייבוש סור רעד ואוו
 קַארַאב ןטייווצ ַא ןיא קעװַא ןַאד זיא וועייבוש .גרעב טסנרע רעריפרַאשרעטנוא
 ,טסירעלטיה ןופ טעלָאטסיּפ םעד םיא ןבעגעגרעביא ןוא ןיקסרָאשטעּפ וצ
 ץישיירג רעריפרַאשרעבָא םעד טעגרהרעד קַאה ַא טימ ןבָאה רעטסוש יד
 ןבָאה רעטעברַא-יוב יד ,דַארנָאק רעריפרַאש ןוא טעלק רעניַארקוא םעד
 ,ןפלָאװ טגײלעגקעװַא ןעמ טָאה ןיזַאגַאמ ןיא ."רעריפראש; רעייז טעגרהרעד
 ,ןשטייד 12 ןעמַאזוצ --- ןעלבייטש ןוא ןענַאמקעב -- עירָאעלצנַאק רעד ןיא

 6 טימ ,ןרער ענעכעלב טכַארבעג ןַאד ןבָאה רעגַאל ןופ רעכעלב יד
 יד וצ סענָארטַאּפ טכַארבעג טָאה לדיימ ַא .ייז ןיא סענָארטַאּפ ןוא ןסקיב
 רעד ףיוא ןריציפָא עטעגרהעג יד ייב ןענופעג טָאה יז סָאװ ,ןטעלָאטסיּפ
 ןעגנולעג טינ רעבָא זיא ןיזַאגַאמ-רעוועג ןפיוא עקַאטַא יד --- .ריטרַאװק
 ,געוו םעד טלעטשרַאפ טָאה רעייפ רעקרַאַאטש ַא לייוו

 ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס עטלייטעגסיוא רעירפ ןופ 0

 -כָאנ יד .ענָאלָאק רעדנערישרַאמסױרַא רעד ןופ שארב טלעטשעג ןַאד
 ,ןרָאװעג ריואוועג טונימ רעטצעל רעד ןיא טשרע זיא סָאװ ,עסַאמ עדנעייג
 ןוא טּפטשעג ךיז ןוא טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ זַא ,ןעשעג זיא סע סָאװ
 ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה לייט  ַא ,ןָאזרעּפ 600 ַא ןענייז ןפָאלטנַא ,ןסיוטשעג
 | ,ןטסולרַאפ עסיורג ןטילעג ןוא דלעפ רעטרינימ ַא

 ןענייז ךס ַא ,רעגַאל ןופ סױרַא זיא טייהרעמ יד זַא ,וצ טיג יקסרַאשטעּפ
 ,ןליוק ןופ ןלַאפעג רעטעּפש

 -עשיטעוװָאס יד ,םלעכ וצ ,ברעמ ןייק ןזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיי עשיליוּפ יד

 -נַארפ ,עשידנעלָאה יד ןעוועג ןענייז ןפלָאהַאבמוא .חרזמ ףיוא עטעװעטַארעג
 טימ ןדיירפיונוצ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשטייד ןוא עשיזיוצ
 ,גנורעקלעפַאב רעקימורַא רעד

 טָאה ,1943 רעבָאטקָא ןט15 םעד ,טייהיירפ ןופ גָאט ןטשרע םעד
 -עּפ ,דלַאװ ןיא ךיז קידנעטלַאהַאב טכַארברַאֿפ םלוע רענעּפָאלטנַא רעד
 ןעוועג ךיוא ןענייז ןטרָאד .ןַאמ 57 טלייצעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא יקסרַאשט
 ןייז ,ןַאמטײל המלש .וועייבוש ןֹוא יקסלוביצ ,רעטעברַאטימ עטנעָאנ ענייז
 -עגסיוא טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןַאמ-סגנויורטרַאפ ןוא רבח רעטסמיטניא
 ןוא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג זיא ,דנַאטשּפױא ןופ ןַאלּפ ןצנַאג םעד טעברַא
 ייז ןַא ,טגָאזעגוצ טָאה עּפורג עשיליוּפ יד ,ןסישרעד םיא לָאז ןעמ ןטעבעג
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 סיקסטראשטעּפ זיא רעבָאטקָא ןט19 ןופ טכַאנ רעד ןיא .ןזָאלרַאפ טינ םיא ןלעוו
 ןיא טקיעיארַאפ ךיז רעבָאטקָא ןטס22 םעד ןוא גוב םעד רעבירַא עּפורג
 ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא טימ קסירב ןופ טנגעג

 יד ןופ ליפ .תודע 20 רָאנ ןבילבעג ללכב ןענייז ,גנואיײרפַאב רעד ךָאנ

 -סיוא רעדָא ,רענַאזיטרַאּפ סלַא ,רעטעּפש ןעמוקעגמוא ןענייז ,ענעפָאלטנַא
 רענייא ךיוא ייז ןשיװצ ,"אוואיארק אימראק רעד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמעג
 ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ ,רעלדנעהדלעפ ןָאעל ןרָאטַאזינַאגרָא טּפיױה יד ןופ

5) 

 רעבָאטקָא ןט14 םעד רוביבָאס ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,גרעבנייפ .וו
 -יפָא עשידיי-שיטעווָאס 2 טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,דנַאטשפיױא ןתעב ,3

 דנַאטשפיוא ןיא זַא ,קישטליסַארק .ס טנַאנעטיײל ןוא ןַאמטור .א רָאיַאמ ,ןרעצ

 םעד ןיא .ענעגנַאפעג -סגירק עשיסור 400 ןעמונעג ליײטנָא ךיוא ןבָאה
 יד ןופ .ןענַאלּפָארע טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ענעפָאלטנַא יד ךָאנ געיעג
 ןבָאה ןרעציפָא עטנָאמרעד עדייב יד ,50 רָאנ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה 0

 -ירעמַא;) "ַאדװַארּפ איאקסלָאמָאסמָאק; ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טלייצרעד סע
 ,(1944 ,15 רעבמעטּפעס ,קרָאי וינ ,"רענַאק

 וָאטַאינָאּפ ןוא יקינװַארט ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד

 -רָא-ספמַאק רעד ןוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידיי ןופ ףליה רעד טימ
 דנַאטשרעדיװ רעטנפָאװַאב ַא ןרָאװעג טיירגעגוצ ,טגָאזעג יוװ ,זיא ,עיצַאזינַאג

 -רעדיוו םוצ ןעגנוטיירגוצ יד .יקינווארט ןוא וואטאינאפ ןופ ןרעגַאל יד ןיא
 -וצ טעטימָאק-רינידראָאק ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןטרָאד ןענייז דנַאטש

 .עשרַאװ ןיא יװ ,ןפוא ןבלעז ןפיוא טלעטשעגנעמַאז

 ,סירפיש .לוװ .רד טריפעגנָא טָאה יקינווארט ןיא דנַאטשרעדיװ ןטימ
 ,ףמַאק ןופ בייהנָא ןיא ןלַאפעג ןענייז עדייב ,דניקנייפ ךלמ-ווָאטאינאּפ ןוא

 -עג וָאטַאינָאּפ ןיא ןוא יקינװַארט ןיא זַא ,טסואוועג ןבָאה סיצַאנ יד

 ןבָאה ןוא ,עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעשידיי רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ךיז ןעניפ

 טכַארבעג ןשטייד יד ןבָאה רעטרע עדייב יד ןיא .קיטקַאט עיינ ַא טדנעװעגנָא

 ןרעגַאל יד טציילפרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןרַאדנַאשז ןוא ןטסימרוטש עסַאמ ַא

 רעד ,ץַאלּפ םעניילק ,ןגנע ןַא ףיוא ןרָאװעג ןבירטעגפיונוצ ןענייז ןדיי יד

 טנעקעג ןבָאה רעדרעמייצַאנ יד ךעלגעמנוא טעמכ ןרָאװעג זיא דנַאטשרעדיװ

 יד ןבָאה יקינװַארט ןיא ןוא ווָאטַאינָאּפ ןיא .תוטיחש יד ןקידנערַאֿפ רעכיג

 ןוא רעפלעהטימ עשיניַארקוא ערעייז וצ יורטוצ ןייק טַאהעג טינ ךיוא סיצַאנ

 .תוטיחש-ןסַאמ טריפעגכרוד ןיײלַא ןבָאה

 ןיא זַא ,טליצרעד טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ טכירַאב רעד
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 ןט3 םעד הטיחש עכעלרעדיוש ַא טריפעגכרוד סיצַאנ יד ןבָאה יקינוװַארט
 יד ןביוהעגנָא סיצַאנ יד ןבָאה ירפרעדניא רעגיײזַא 6 ,19423 רעבמעווָאנ
 .תוגירה

 ,רָאפ טמוק סע סָאװ ,טריטנעירָא ךיז ןעמ טָאה ןקַארַאב יד ןופ םענייא ןיא
 -רעטנוא זיא קַארַאב רעד ,דנַאטשרעדיװ רעוויטקַא ןַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע
 רעדנוזַאב ןעוװעג זיא רעגַאל םעד ןרידיווקיל סָאד .,ןרָאװעג ןדנוצעג
 ענעגנַאפעג 10,000 יד ןופ רענייק ןיוש טָאה גָאטימכָאנ 4 .קידתוירזכא
 גנוטייצ רעשידרערעטנוא רעד ןופ סעיצַאמרָאפניא יד טיול .טבעלעג טינ
 יד ןשיװצ ןענייז ,1943 רעבמעווָאנ ןט11 ןופ ?יניצַאמרָאפניא ןיטעלויב;

 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רענלעז עשידיי ךס ַא ןעוועג תונברק
 הטיחש עקידארומ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעווָאנ ןט5 םעד קיטיירפ

 ןרעגַאל עלַא יד ןופ .ןילבול םורַא ןרעגַאלסטעברַא יד ןיא ןדיי יד ןופ
 ,ןסָאשרעד טרָאד ייז ןוא קענַאדיַאמ ןייק ןדיי יד טּפעלשרַאפ ןעמ טָאה

 םעד ןיא הטיחש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעבמעווָאנ ןט8 םעד קיטנָאמ

 ןטסימרוטש ןופ גנולײטּפָא עסיורג ַא טָאה ירפ ץנַאג .וָאטַאינָאּפ ןופ רעגַאל

 ןיא .וָאטַאינָאּפ ןיא רעגַאל םעד טלגנירעגמורַא סָאטיױא ןיא ןרַאדנַאשז ןוא
 -ינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא עקיטרָאד יד טָאה טנעמָאמ םעד
 -עטילימ עשטייד ןופ ןטַאטשרַאװ ןוא ןעניזַאגַאמ יד ןדנוצעגרעטנוא עיצַאז

 "עג ןבָאה סיצַאנ יד .געט יירד ןטלַאהעגנָא טָאה ףמַאק רעד .ןרידנומ עשיר
 "עג ןטכָאשעגסיוא ןענייז םישודק 15,000 .דָאב-טולב עכעלרעדיוש ַא טכַאמ
 ןפיוא טנערברַאפ ןדיי יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ןבָאה ןַאברַאב-יצַאנ יד .ןרָאװ
 יד ,ןדיי טרעדנוה רָאּפ ַא טייהרעקידעבעל טנערברַאפ ךיוא ןבָאה ייז ,טרָא
 -פיואמוא יד ןופ ןלַאנק יד ןוא עכעלקילגמוא יד ןופ ןטלַאװעג ןוא ןעיירשעג

 ַא .טנגעג רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעצ ךיז ןבָאה ןעיירעסיש עכעלרעה
 ןופ ךורעג םעד סעקערטש עטייוו ףיוא טליפעג ךָאנ ןעמ טָאה ךָאװ עצנַאג
 . סרעּפרעק עטנערברַאפ יד

 ןופ ?יניצַאמרָאפניא ןיטעלויב, ןטנָאמרעד ןופ עיצַאמרָאפניא םעד טיול
 ,טייל-,ס.ס 60 טעגרהרעד ןרָאװעג טרָאד ןענייז ,19423 רעבמעווָאנ ןט1

 עטנַאקַאב עייר ַא ןעמוקעגמוא זיא ןרעגַאל יד ןיא ןפמַאק יד תעב

 -- רעּפיש קחצי ר"ד :עשרַאוװ ןופ ןלַאוטקעלעטניא ןוא רעוט עכעלטפַאשלעזעג
 -ױּפ ןיא טַאטוּפעד ,טסיניצ רעקידנריפ ןוא רעקירָאטסיה רעשידיי
 תדוגַאא רעד ןופ רעריפ -- ןַאמדירפ עשיז רעדנַאסקעלַא ;טנעמַאלרַאּפ ןשיל
 ףסוי ;לצרעה רָאדָאעט ןופ ףַארגָאיב -- טַאלבנעסונ ָאלוט ר"ד {"לארשי

 -עג רעשידיי רעטנַאקַאב --- ןייטש דנומדע ר"ד טנעצָאד ;טעָאּפ --- ןַאמריק
 ,ןויצ ילעוּפ --- טדימש .טסיטרַא רעטנַאקַאב --- גרעבמַאס קיזייא ;רעטנרעל
 ר"ד :"דנובא -- ןַאמּפָאה לארשי :"לעוּפה; דנַאברַאפ-טרָאּפס ןופ רעריפ
 עקניל ןופ ןַאמטַאר -- שטעדעשּפ ריאמ ;טסינויצ רעניימעגלא --- ןירבָאד
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 סנרּפ-הליהק ןוא ןַאמטַאר .וועג -- רעצנעט לאיחי ;עשרַאװ ןיא ןויצ-ילעופ
 ןיא תמיק ןרק ןופ רַאטערקעס ,ךאלב .א ;שילַאק ןיא ןויצ ילעוּפ עקניל ןופ
 רעילאטס רעזאל ,טסינויצ רענײמעגלַא -- ןָאזלעטיװ םהרבא .ודַא ,ןלױּפ
 ,דנַא.א ןויצ-ילעוּפ עקניל ןופ

 רעװאנָאי ןיא דנַאטשּפיוא ןוא טעברַא עשידרערעטנוא

 גרעבמעל ןיא רעגַאל

 "קערש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,גרעבמעל ןיא רעגַאל רעװאנָאי רעד
 יד ןדרָאמ ןטרָאד טגעלפ'מ ,"טעמנרעוװָאג-לַארענעג, ןיא ןרעגַאל עטסכעל
 ,זיײװנסַאמ ןדיי

 "ָארויב ןשינכעטפ םענעפורעג ױזַא ןיא ךיז טָאה 1942 רָאי ןופ ךשמ ןיא

 רעריפ יד ןופ טצינערגעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג ַא טלייטעגסיוא
 יד .ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא רישכמ ַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ָארויב ןופ
 ךעלגעמ יװ ,ןעזעג טָאה ,שטיוװָאבוקאי ןוא רעקסַא דראשיר טימ שארב ,עּפורג
 ,ףליהטסבלעז ַא טריזינַאגרָא ךיוא טָאה ןוא ,טייקיטעט רעייז ןריזילַארַאּפ
 עמייהעג רעגַאל ןיא ןענַאטשטנַא רעטעּפש ןענייז ,טעברַא רעייז קנַאד ַא
 לָאמ עכעלטע טָאה'מ) "ןלַאפכרוד; יד ןופ ןעז ןעמ ןָאק טייקיטעט רעייז ,ןּפורג

 ןופ טיוט טימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,(רעוועג סייה רעגַאל ןיא טקעדטנַא

 .רעטעברַא-רעגַאל עדנפערטַאב יד
 יד ןופ סינמייחעג סָאד רבק ןיא ךיז טימ ןעמונעג ןבָאה עטיוט יד

 -קַא יצ ,ןפױלטנַא רַאפ טריזינַאגרָא רעירפ טָאה'מ סָאװ ,ךעלרעמעק

 ,דנַאטשרעדיװ ןוויט
 רעד ןופ ןַאמ 200 רעכעה יד טלקיװטנַא ןבָאה טעברַא עטיירב ַא

 -סגנורעלקפיוא יד .(טָאטש יד ןקיניר רַאפ טלאטשנא) עּפורג-"סגנוקינייר,
 ךרוד טריזינַאגרָא ,"ןטנװָא עשירַארעטילק ףיוא ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא

 רעד טימ ,ןַאמסיײא .י שזניא ,םיובנריב ןָאעל ,(שטיװָאכורָאב) שטיװרָאב ,מ

 ,ןיקסילפ .ױד ,גרעבזניג ןויצ ןב ,ןייטשנעראב .מ ןופ ףליה
 -עג זיא ןקָאטשנעניב ןוא ןשטיװרַאב טימ שארב, עּפורג רערעגנע ןַא

 -עק טימ טקַאטנָאק ַא ןלעטשנייא ןוא ןרעװלָאװער ןעמוקַאב וצ ןעגנול

 -עגסיוא 1943 יַאמ ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,סעדַאגירב ערעדנַא ןיא ךעלרעמ

 -?סגנוקיניירק רעד ןופ בור'ס ןעמוקעגמוא זיא ,ןַאמ 2,000 רעגַאל ןיא טעדרָאמ

 ןיא ןסָאשעג ןבָאה לרעמעק-ספמַאק רעמייהעג רעד ןופ עכעלטע .עדַאגירב

 .טלעטשענּפָא רעבָא ךיז טָאה טעברַא עוויטַאריּפסָאק יד ,ןשטייד יד

 -עשטיודא יד ןיא ןענַאטשטנַא זיא ןשטיװרָאב ןופ עּפורג עטייווצ ַא

 רעביירש ןשידיי םעד ,ןַאמרַאװ .א ןופ לײטנָא ןטימ ,"עקרעוו-סגנוטסירסיוא
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 ץירפ רעיאמ ,לקנערפ דוד טסילַאנרושז םעד ,ענעלעה יורפ ןייז ,ןירג .ר
 .סעדַאגירב עלַא ןיא ךעלרעמעק טַאהעג טָאה יז .דנַאא גרעבנייטש ,ןַאמניילק
 ןוא טעברַא-הריסמ יד ןטָארסיױא ןצנַאגניא טעמכ ןעגנולעג זיא ,ייז קנַאד ַא
 טגעלפ'מ .טלעװ רעכעלרעסיוא רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןליפַא ןלעטשנייא
 -ַאגרָא ןוא עסערּפ רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד וצ תועידי ןקישרעביא
 ןעוועג ןענייז וויטקַא סרעדנוזַאב ,ןּפורג ןוא םידיחי ןופ ןפיולטנַא םעד ןריזינ
 (?*,שטיווָאבוקאי ןוא רעקסא ,עטנָאמרעד יד

 ןגרָאזַאב טגעלפ ,עקָארק ןיא "ןדיי רַאפ ףליה ןופ טָארע רעשילױּפ רעד
 ױזַא ןוא ץוש ןוא ףליה ןבעגעג ,ןטנעמוקָאד עקיטיונ טימ ענעפָאלטנַא יד
 -עג ןטעברַא רעטייוו ךיוא ןגעלפ םיטילּפ יד ,ןדיי ייר ַא טעװעטַארעג םורַא
 ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ טעברַא רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ןַאמרַאװ .םייה
 ,ןלַאפעג ןטרָאד זיא ןוא ,עשרַאװ ןיא טעטימָאק

 זיא ,עקָארק ןיא ןויצ ילעוּפ ןופ רבח רעדנריפ ,שטיוװָאכוראב-שטיורָאב
 טעברַא-דרערעטנוא ןריפ םייב ,רעגַאל ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג
 ןופ ןסירענּפָארַא רעבָא ךיז טָאה רע ,ןרָאװעג ןעגנָאהעג ייז ךרוד זיא ןוא
 עקָארק ןופ ,ס.פ.פ יד ןבָאה רעטעּפש .ןבעל םורַא ױזַא ןבילבעג ןוא הילת רעד
 עשילוּפ ןופ ףליה רעד טימ ,עקסוואנאי ףיוא רעגַאל ןופ םיא טריפעגסיורַא
 -יטרַאּפ יד וצ ןענַאטשעגוצ שטיװרָאב זיא עקָארק ןיא .רעטעברַא-ןַאבנזייא
 ןיא טרירעּפָא טָאה סָאװ ,עּפורג ַא ןופ רעריפנָא ןרָאװעג ,.ס.פ.פ ןופ רענַאז
 ,ןדיי ךיוא ןפלָאהעג ןוא טפַאשדאועיאוו רעצלעק ,ווָאכעימ ןופ טנגעג

 טלייצרעד ?עיצילַאג-חרזמ ןיא ןרעגַאל, יד רעביא גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא
 יד ןבָאה 1943 רעבמעווָאנ ןט19 םעד זַא ,רעקשטילעוו .ל רעטעװעטַארעג רעד
 טעמכ ,דנַאטשפיוא ןַא טכַאמעג ,רעגַאל רעװאנַאי ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ,דנַאטשפױא ןכָאנ ."טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכעלטע רָאנע ןלַאפעג ןענייז עלַא
 ןטרָאד רעטייוו טָאה סָאװ ,עדַאגירב-ןטיוט עיינ ַא ןבירטעגפיונוצ ןעמ טָאה
 ןטייק ןגָארט ןיוש ןגעלפ עדַאגירב רעיינ רעד ןופ רעטעברַא יד .טעברַאעג
 | ,ןפיױלטנַא ןענעק טינ ןלָאז ייז ידכ ,םינּפ ַא -- ,סיפ יד ףיוא

 טעטיזרעווינוא ,, ןייז ןיא טלייצרעד שטיװרָאב .מ רעטנָאמרעד רעד ךיוא
  טריפעגכרוד טָאה "עדַאגירב-ןטױטא עשידיי יד זַא ,(שיליוּפ) "ןטידנַאב ןֹופ
 זיולב רעבָא ,1942 רעבמעוװָאנ ןיא דנַאטשפױא םעד רעגַאל רעװָאנָאי ןיא
 ,גנואיירפַאב רעד וצ טבעלרעד ןבָאה רעגַאל ןופ ןדיי 8

 רָאנ גירק ןופ ףוס םוצ ןבילבעג זיא עיצילַאג-חרזמ ןיא ןרעגַאל עלַא ןופ
 ןיײרַא ןיהַא זיא ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו .עטסולט ןיא רעגַאל-סטעברַא רעד
 יד ףיוא דיירפ ןופ ,ןפרָאװעג ךיז ןשטנעמ יד ןבָאה ,1944 טרַאמ ןטס22 םעד
 ןסָאשעג ןוא טריטנעירָא טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעײמרַא-טיוה יד ןופ ןעקנַאט
 (55,ןדיי עטײרפַאב יד ןֹופ טפלעה ַא יו רעמ ןלַאפעג ןענייז ייברעד ,רעטייוו



 עוועשטידלאק ןיא רענַאל ןופ ןפיולטנַא סָאד
 (שטיװָאנארַאב ןבעל)

 -ַארַאב ןופ רעטעמָאליק 17 .,עװעשטידלָאק ןיא "?רעגַאל-ןטיוט?רעד
 יד ףױא טרעהעג ,ראנאפ ןוא קָאדעראוואנ יו טקנוּפ טָאה ,שטיוװוָאנ
 -ַּפִא קידנעטשלופ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעמרוט-ןרעגַאל ענעי וצ "ןסערקע
 ןופ ןכַאװ עקרַאטש ךרוד טיהעגּפָא .טלעו רערעסיוא רעד ןופ ןסָאלשעג

 -רַאפ ןוא ןרָאטקעלּפער עקרַאטש;טניה:-ריּפש טימ יײצילָאּפ ןוא ןשטייד
 -געמ ןייק טַאהעג טינ ןרעגַאל יד טָא ןופ ןטנַאטסערַא יד ןבָאה ,ןעגנומיוצ
 טװאורּפעג טָאה ןעמ .דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןוא רעוועג ןגירק טייקכעל

 ןעגנולעג זיא עטצעל סָאד ,ןעגנובָארעגרעטנוא ןכַאמ ךרוד ןעװעטַאר ךיז
 רעטפ; רעד ןוא ראנאפ ,רעגַאל רעקאדעראוואנ :רעטרע עטלייצעג ןיא זיולב
 | | .ענווָאק ןיא ?טרָאפ

 ,רעגַאל ןופ עּפורג עטשרע יד ןפָאלטנַא זיא 1943-1942 רעטניוו בייהנָא

 -אילעּפאק דוד טימ ,עּפורג עטייווצ יד ןפָאלטנַא זיא רעטניוו ףוס .ןַאמ 7 ןופ
 ןעמָאנ ןטימ דיי רעשטייד ַא ,"עדוי-רעבאק רעד .ענליוו ןופ אפור ַא .שטיוו
 ןופ רעריפ-טנָארפ עשטייז יד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד טָאה ,ענילק

 200 ץלַא ןלעװ ,ןפױלטנַא ךָאנ ןופ לַאפ ןיא זַא ,עיצַאזינַאגרָא-?טדָאט, רעד
 יד ןפורעג ךיוא טָאה ענילק . . . ןרעוו טעדרָאמרעד רעגַאל ןופ ןשטנעמ
 -סיוא רימ ןבָאה ָאד; םורָאװ ,ןטײקשירַאנ ןייק ןייגַאב וצ טינ ,"ןדיי-רעדירב;

 א??"רָאי ץנַאג ַא ףיוא רימ ןבָאה טעברַא לייוו ,ןבעל וצ ןטכיז
 ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןדיי יד ןענייז 1943 רָאי ןופ גנילירפ ןיא

 ייב הלפמ רעשטייד רעד ןגעו תועידי יד .ןַאבנזייא םייב טעברַא רעיינ ַא
 ןָאלבעגנײרַא ןבָאה עשרַאװ ןיא דנַאטשפױא ןשידיי ןגעוו ,דַארגנילַאטס
 ַא ןגעוו ןדייר ןעמונעג טָאה ןעמ .ןדײ-רעגַאל יד ייב גנונפָאה ןופ טסייג ַא
 -עגּפָא ױזַא ןעוועג זיא ןשטנעמ לייט רעסיורג ַא רעבָא ,ןפיולטנַא-ןסַאמ

 ןענייז ליפ ,טייצ עגנַאל ַא סופוצ ןייג טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,טכַאװש

 ַא ,טייקדנילב-טכַאנ ףיוא קנַארק ןרָאװעג ,ןענימַאטיװ ןופ ןלעפסיוא ןבילוצ

 רעד טימ ןעוועג םילשמ טָאה רע זַא ,טלפייווצרַאפ ױזַא ןעוועג זיא לייט

 ןוא עטנוזעג עדייב ,עזימראג ןוא יקסבודיוד יװ ,עכלעזַא וליפַא ןעוועג ,עגַאל

 ןוא רעדניק ערעזנוא; :טהנעטעג ןבָאה סָאװ ,טנגעגמוא רעד טימ עטנַאקַאב טוג

 -- ףןיינ ?ןבעל ןכָאנ ןגָאי ךיז ןלעוו רימ ןוא טעגרהרעד ןעמ טָאה ןעיורפ

 ."געוו רעייז ןייג ןלעװ רימ
 טרידיוקיל 1943 רעבמעטּפעס ןיא ,ןבָאה ןשטייד יד ןעװ

 -עגסױרַא ייז ןבָאה ,רעגַאל-סטעברַא-"טדָאטט םעד שטיוװָאנַארַאב ןיא

1208 
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 ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז רעטעּפש .עװעשטידלָאק ןייק ןדיי 240 ךיוא טריפ
 "עג ןדיי יד ןבָאה ,ףראט םעד ןדאלסיוא םייב ;:ףראט טימ סָאטױא 2 ןטרָאד
 טימ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןוא עטריפעגסיורַא יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ ןענופ
 ןַאד ןבָאה רעגַאל רעשטיווָאנאראב ןיא ענעבילבעגרעביא יד .ןעשעג זיא יז
 טפיוקעגרעביא ןוא רעוועג לסיב ַא טַאהעג ןבָאה ייז .ןפיול וצ ןסָאלשַאב

 עּפורג רעד ןופ 16 .רעזייווגעוו יד ןייז טפרַאדעג ,ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ 2
 ךָאנ ןפָאלעגכָאנ ןענייז ייז ךָאנ, ןילַא ןפָאלטנַא ןוא רעוועג'ס ןעמונעגוצ ןבָאה
 ןיא רעטנעצ רענַאזיטרַאּפ םעד ןיא טכַארבעג ייז ןבָאה םירעיוּפ יד ,6
 ,עיסולאז---ןישאווירק

 -ַאב ןיא ןטַאטשרַאװ יד טלגנירעגמורַא ןגרָאמ ףיוא ןבָאה ןשטייד יד
 ןוא עטיווס ןייז טימ ןעמוקעג זיא גנולעמא ןלזג-טּפיוה רעד .שטיוװָאנַאר
 -יטרַאּפ ןרעוו ןיילַא טליוו ריא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןפיול טליוו ריא? :ןעירשעג

 זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ןדיי יד טלייצעגרעביא טָאה'מ !"רענַאז
 ןיק טקישעגקעװַא ןעמ טָאה 77 ענעבילבעג יד ,ןפָאלטנַא ןענייז 6
 -עגסיוא 120 עטכַאװַאב גנערטש ןפָארטעג ייז ןבָאה ןטרָאד ,עוועשטידלָאק

 ןטרָאד ןגעלפ ךָאװ עדעי ,לַאטש-דרעפ ַא ןיא ,ןדיי עטצרַאװשרַאפ ןוא עטרַאד
 - .רעסייר לצעג ןיהַא רענעמוקעגנָא רעד טלייצרעד -- ,ןדיי ןינמ ַא ןברַאטש

 טלייצרעד ,עוװעשטידלָאק ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,שטיװָאנָאסמַאס לדוי

 תעב ,ןשטייד יד ןבָאה ,ןעמוקנָא ןייז רַאפ טרַאה זַא ,תודע-תיבג ןייז ןיא
 ןיא טנערברַאפ ןוא ןדיי 250 עוועשטידלאק ןיא ןסָאשרעד גנולייוורַאפ ַא

 ,רעגַאל ןופ ףעש רעד טריפעגנָא טָאה "גנוליײװרַאפ רעד טימ :;ןוויוא ןַא
 רעמ 96 ןבילקעגּפָא ןשטייד יד ןבָאה 200 ענעבילבעגרעביא יד ןופ ,ןירָאי
 ןעמונעגוצ ,ןגָאלשעצ ןעמ טָאה טייהרעמ יד .טיײלכַאפ ערעסעב ןוא ערעטנוזעג

 ןיא ,רעבמעװָאנ ןט4 םעד ןסָאשעגסיױא ןוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא
 -רעביא יד וצ ןעירשעג ןבָאה ןדיי יד .שטשידָארָאה ייב עקווָאזערעב דלַאװ
 ןעוועג "ףייּפ ןוא טולב קידלושמוא רעזנוא רַאפ המקנ טמענ;ק :ענעבילבעג
 .טעשטיימ ,קסנימ ,שטיוװָאנַארַאב ,ץביוטס ןופ ןדיי סע ןענייז

 ןטצעל םעד, טכַאמעגכרוד סע ןבָאה טרעדנוה ענעבילבעגרעביא יד
 וִצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,טלייצרעד רעסייר .מ יו .?עוועשטידלאק לטיּפַאק
 | ,ןפיולטנַא ןַאד ןוא רעבמעצעד ןיא טכענ עגנַאל יד זיב ןטרַאוװ

 ןופ יקסווָאקדרָאמ סחנּפ ךרוד טריפעגנָא ,טעטימָאק-סגנוטער רעד
 ,ןישטערעד רעדָא) םינָאלס ןופ רינשוק ,עדיל ןופ ןעהַאק לרעב ,שטיוװָאנַארַאב
 ,טנַאװ ַא רעגַאל ןיא ןצעזסיוא -- ליצ סלַא טלעטשעג ךיז טָאה ,רעגניז לבייל ןוא

 ,רעגַאל ןופ ןענירטנַא םורַא ױזַא ןענעק וצ ידכ

 ןיא ךָאל ַא ןרעיוב ןעמונעג רעטשרע רעד טָאה ,רעילָאטס ַא ,ןעהָאק
 יד ואוו ,יירעבראג ַא טימ טצינערגעג טָאה סָאװ ,רעגַאל ןופ טנַאװ רעד
 -ךַאװ ןייק ןעוװעג טינ ךיוא ןענייזס ןוא רענעלק ןעוועג זיא הרימש
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 -גָאטימ ןגעלפ סָאװ ,ערעדנַא ךיוא ןענַאטשעגוצ ןענייז םיא וצ ,סמערוט
 זיא טעברַא עקידתונכס יד .טנַאװ רעד ןיא רעכעל ךָאנ רעכעל ןרעיוב טייצ
 יד טרעכעלעגכרוד טָאה'מ עכלעוו טימ סרעיוב יד .םישדח 3 ןעגנַאגעגנָא
 זיא ןַאלּפ ןצנַאג ןופ שארב .יײרעלָאטס רעד ןופ טכַארבעג ןעמ טָאה ,טנַאװ
 .רענשוק ןענַאטשעג

 יד ןעמוקַאב ןוא ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא טנידעג ותעשב טָאה רע -

 ,"יראטילימ יטוטריווק גנונעכייצסיוא

 ,ײמרַא עשיטעווָאס יד ןרעטנעענרעד ןעמונעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,1942 ףוס
 ,ןדרָאמסיױא גָאט עדאיל ַא ייז ןלעװ ןשטייד יד זַא ,טליפרעד ןדיי יד ןבָאה
 רעבָא ,ןפיולטנַא ןעמַאזוצ לָאז'מ ,ןדיי יד טגיילעגרָאפ ןַאד טָאה ײצילָאּפ יד
 -רַאפ ןסורסייוו יד טימ ןבָאה ייז םגה -- ,טיורטעג טינ ריא ןבָאה ןדיי יד
 ,טלדנַאה

 ןעמ טָאה ,רַאפעג-סנבעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ,ןפיולנַא סָאד יו ױזַא
 ,דלעפיינ .ב רעקימעכ רעד טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,םס טימ טגרָאזַאב ךיז
 רעד ץָארט ןוא עטשרע יד ןפָאלטנַא ןענייז יירעדיינש רעד ןופ רעטעברַא 2
 "רַאפ ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעמוקנָא ןזיװַאב ,יירעסיש
 ,ןדיי יד ןופ ןעגנוקינייּפ יד ןוא ךַאװ יד טקרַאטש

 ןבעגעגוצ טָאה ,שטשידָארָאה ןקידתונכש ןופ ,שטיואנאסמאס לדוי
 -עג ךיז ,ןעגנוביא עדנעכערּפשטנַא טכַאמעג טָאה'מ ,ןפיול וצ טומ

 טָאה ענשזעווס ןופ דיי ַא .סיפ ןוא טנעה יד ףיוא ןכָארקעג ,ליטש ןייג טנרעל

 ,ץוש רַאפ סרעסעמ טיירגעגוצ

 -רָאװ ןוא ןטַאנַארג 23 קידננעג ,ןפלָאהעג טָאה טנַאיצילָאּפ רעשיליוּפ ַא
 ,ןפיולטנַא ןופ עטַאד רעטכעלש ַא רַאפ קידנענ

 .סױרַא ןעמ זיא ,1944 ץראמ ףוס טכַאנ-עכורעוואז ערעטסניפ ַא ןיא

 -סיוא ךָאל רעד רַאפ רעטעמ 100 ןעמ טָאה ,טירט יד ןרעה טינ לָאז ןעמ ידכ
 יסרעגייז ןעמונעגטימ ךיוא טָאה ןעמ .ןעלטנַאמ ןוא סערדלָאק טימ טגיילעג

 ,ןשטייז יד רַאפ טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךיש ןוא שעוו

 זיא סע .עװַאלבָא ןַא ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה ,סנגרָאמ וצ ףיוא

 ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעּפָאלטנַא 26 ןקעדטנַא וצ ןעגנולעג יז

 יד ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא ,ןעוועג ייז ןשיווצ זיא סָאװ ,רענשוק .בורג

 ,טיוט םוצ טקינײּפרַאפ ןשטייד יד ןבָאה עקירעביא

 ןיא תורצ עסיורג טַאהעג רעטעּפש ןבָאה ,ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ יד

 טעװעטַארעג .שזַאנָאיּפש ןיא ןעוועג דשוח ייז ןבָאה ןסור יד ואוו ,ץביוטס
 זיא סָאװ ,שטיװָאנַארַאב ןופ ךובניוועל .רד ןופ ךיז ןלעטשנייא סָאד ייז טָאה

 גרוריכ סלַא ,טעברַאעג טָאה ןוא רעגַאל רעוועשטידלאק ןופ ןפָאלטנַא רעירפ

 סָאװ ,יורפ סכובניוועל .רד ןופ ךיוא יװ ,"ץעילָאמָאסמָאק, עדַאגירב רעד ןיא
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 לו עדַאגירב רעד ןופ ןטקיטכעמלופַאב םייב סריונ ַא יװ טעברַאעג טָאה
 | | ,קויראצ

 ןבָאה דלַאװ ןיא ָאד; .רעגַאל סיקסלעב ןא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה יז
 טקידנערַאפ -- ."ןדייל ערעזנוא רַאפ ןשטייד יד ןופ המקנ ןעמונעג רימ
 (255 שטיוװָאנָאסמאס

 ץיוושיוא ןיא דנַאמשפיוא רעד
 ןענַאטשטנַא זיא ץיוושיוא ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידרע-רעטנוא עמייהעג יד

 ,ןדיי ,ןקַאילָאּפ סעּפורג עניילק ןופ הליחתכל ןענַאטשַאב זיא יז ,1942 רָאי ןיא
 טריפעגנָא זיא עּפורג עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ,דנַאא ןכעשט ,ןזיוצנַארּפ
 שטיוועקנאריצ ףעזוי ,אוביד ווַאלסינַאטס טַאטוּפעד-םייס .וועג ןכרוד ןרָאװעג
 טסנרע ןוא ןייבגנאל ןַאמרעה ,ױלָאה שוָאעדָאט ,(רעימערּפ רעשילױּפ :טצעי)
 סעיצַאזינַאגרָא טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז טָאה עּפורג יד .רעגרויב
 ךיוא ןוא ןטקודָארּפ ,טלעג ייז ןופ ןגירק וצ טימַאב ךיז ןוא רעגַאל ןרעסיוא
 טקישעג ךיוא ןענייז סע .רעגַאל ןיא טלגומשעגכרוד טָאה ןעמ סָאװ ,רעוועג
 ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןּפורג עקידנסיורד יד וצ תועידי ןרָאװעג
 ,רעגַאל

 םענייא ןיא ןטסעטלע-קָאלב ַא ןופ רעטערטרַאפ רעד טָאה 1943 יַאמ ןיא
 ,דנַאטשרעדיװ ןגעק סעקינטעצַאק יד טנרָאװעג ץיוושיוא ןיא ןקַארַאב יד וזפ
 ,ןדיי עשידנעלָאה ןופ וואורּפ"דנַאטשרעדיװ .ַא ןגעוו טלייצרעד ייברעד ןוא
 700 טעוועטנובעצ ָאד ךיז ןבָאה --- טגָאזעג רע טָאה -- קירוצ םישדח 3 טימ;
 זיא ייז ןופ רע .ןטָארד יד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ייז .ןדיי עשידנעלָאה
 יד ןופ ןסָאשרעד רעװ ןוא ,םָארטש ןשירטקעלע ןופ טעגרהרעד ,ןלַאפעג
 טקישעגקעװַא קָאלב ןצנַאג םעד ןעמ טָאה רעטעּפש .ס.ס ןופ ןסקיב-ןישַאמ
 רענייק טינ ןיוש טבעל טנייה ןוא ץיוושיוא ןיא עדנַאמָאק-ףָארטש רעד וצ
 (6?.תודע עשיזיוצנַארפ ךרוד ךיוא ןרָאװעג טלייצרעד זיא ךַאז יד ."ייז ןופ

 עשיקַאװָאלס 2 ןפָאלטנַא יונרעקריב ןופ ןענייז 1944 לירּפַא ןט7 םעד
 ןבײרשַאב ןוא דנַאלסױא ןייק ןעמוקנָא ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,ןטנַאטסערַא
 זיא טלעוו יד .ץיוושיוא ןיא ןבעל ןעמַאזיורג םעד ןעגנוטייצ עשירַאציײװש ןיא
 ,רעגַאל ןכעלקערש ןקיזָאד ןיא ּפָא ךיז טוט סע סָאװ ,ןרָאװעג ריואוועג ןַאד
 ץיוושיוא ןופ .ס.ס עטעשויעצ יד .ןשטנעמ ןָאילימ 3 טכַארבעגמוא טָאה'מ ואוו
 ,רעגַאל ןופ ןפיולטנַא סָאד ןזָאלרעד טינ ידכ ןעלטימ עפרַאש ןעמונעגנָא ןבָאה
 רעד טָארדעג טָאה סע עכלעוו ,ןדיי יו ,ןדיי-טינ רעמ רעבָא ןגעלפ ןפיולטנַא
 (א?פ,רעגַאל ןופ ץוחמ ךיוא םזיטימעסיטנַא

 ינוי ןט6 םעד ךיירקנַארפ ןיא עיזַאװניא רעטריאילַא רעד ןגעוװו העידי יד
 טושּפ טָאה'מ .םזַאיזטנע טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רעגַאל ןיא זיא 4
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 עסיורג יד ןרָאװעג טנגעגַאב ךיוא זיא דיירפ טימ .דיירפ רַאפ טצנַאטעג
 סע ןעוו ,1944 רעבמעטּפעס ןיא ,ץיוושיוא ףיוא עקַאטַא-טפול רענַאקירעמַא
 ,ץיװָאנָאמ ןוא אנוב ןיא קרעװ יד ןרָאװעג טרעטשעצ ןענייז

 ןליטש ַא ןענעדרָאנײא ןעזעג ןטנַאטסערַא יד ןבָאה אפוג רעגַאל ןיא

 סָאטױא ןיא ןטקעפעד ןכַאמ ,ןטעברַא ענעדיישרַאפ יד ןרעטש ,שזַאטָאבַאס
 םָארטש-עירטקעלע םעד ןסייררעביא ,ןטַאנַארג עטכעלש ןכַאמ ,ןענישַאמ ןוא

 סרעקנוב ןוא ןסינעטלעהַאב ןבָארגסױא טימַאב ךיז ךיוא טָאה ןעמ .לגד.א
 .רעגַאל ןופ ןפיולטנַא ןכעלגעמרעד ןוא

 -יירטסע ,ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ענעדיײשרַאפ ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ןדיי
 טכַארבעג רעבָא ןענייז ןדיי עשיליוּפ יד .וו.ַאא רעשיזיוצנַארּפ ,רעשיכ

 ייז ןשיוװצ ןענייז וצרעד ,דנַאטשוצ םענעכָארבעג ַא ןיא הליחתכל ןרָאװעג

 ןייק זַא םעד וצ טכַארבעג טָאה סָאד .רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ליפ ןעוועג

 -ּפעס שדוח ןיא ,רעטעּפש .ןענַאטשטנַא טינ ןענייז ןפורג עשידיי עלעיצעּפס

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידיי עװיטַאריּפסנָאק ַא ןעוועג ןיוש זיא 1944 רעבמעט

 .ןָאזרעּפ טרעדנוה עכעלטע

 ױזַא ,רעד דצמ ןעמוקעג זיא ץיוושיוא ןיא דנַאטשפיוא ןופ וואורּפ רעד

 ,?דנַאמָאק-רעדנָאז; רענעפורעג

 ןבָאה סָאװ ,ןטנַאטסערַא עּפורג יד ןעוועג זיא ?עדנַאמָאק-רעדנָאז, יד

 יד ןופ תונברק יד ןטכינרַאפ ןופ טעברַא עכעלקערש יד ןריפכרוד טזומעג

 טעטכינרַאפ ןיילַא ייז ןגעלפ רעטעּפש ןוא ,סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמַאקדזַאג

 רעד ןופ ןרוּפש ןייק ןוא תודע ןייק ןביילברעביא טינ ןלָאז סע ידכ ,ןרעוו

 -פיוא זיא 1943 טסברעה ןיא .רעדרעמ-ןרעגַאל יד ןופ טעברַא רעכעלקערש

 .ןַאמ 300 ןופ עדנַאמָאק-רעדנָאז עיינ ַא ןרָאװעג טלעטשעג

 ַא ךָאנ ,1944 רעבָאטקָא ןט7 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא דנַאטשפיוא רעד

 -רעדנָאז; רעד ןופ ןשטנעמ יד .גנוטיירגוצ ןוא גנורינַאלּפסױא רעגיטלעפגרָאז

 ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא רַאפ ייז טייטש סע סָאװ טסואוועג ןבָאה ?עדנַאמָאק

 ,ףמַאק ןטצעל רעייז ןיא ןטערטוצסיורַא

 -ּפפרק יד ןופ ןעגנערב ןגעלפ ןליוּפ ןופ ךעלדיימ עשידיי ריפ

 טָאה'מ ןכלעװ ןופ .ףָאטש-טײרפיױא ,טעברַאעג ןבָאה יז ואו קרעװ

 ןופ ןשטנעמ יד ןבָאה ףָאטש-טיירפיוא ןטימ .ןטַאנַארג טקיטרעפעגסיוא ךיוא

 דנַאטשפיוא ןופ גָאט ןיא .סעירָאטַאמערק יד טרינימ ײאדנַאמָאק-רעדנָאז; רעד

 טָאה רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ,4 רעמונ עירָאטַאמערק יד ןסירעגפיוא ןעמ טָאה

 ,ןסירעגפיוא טינ ףָאטש רעד

 ןוא רעריפ-.ס.ס םעד טעגרחרעד ןבָאה סרעצייה-עירָאטַאמערק יד

 טעגרהרעד ןבָאה ייז .לראק רעעזפיוא םעד ןוויוא ןיא רעירפ ןפרָאװעגנײרַא
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 סױרַא ןוא ןטָארד יד ןטינשעגרעביא ,15 טעדנואוורַאפ ,טייל-.ס,ס 4 ךָאנ
 ,ןטַאנַארג ןוא ןרעולָאװער קידנעמענטימ ,יירפ רעד ףיוא

 םוצ ןעטנעָאנמַא ןעוועג זיא םוירָאטַאמערק רענעדנוצעגרעטנוא רעד
 זיא סָאװ לעפמאק עינאמ ענעבילבעג-ןבעל יד .ב יונרעקריב ,רעגַאל-ןעיורפ
 -ץגפיוא טָאה יז זַא ,טלייצרעד ,רעגַאל ןקיזָאד ןיא טרינרעטניא ןעוועג
 ןדיי יד .ןענערב סנווױא-עירָאטַאמערק יד יװ ןעזעג טָאה יז ןעוו ,טרעטיצ
 ןופ 2 יצ ,2 רעייפ ןיא ןפרָאװעגניײרַא ןבָאה ?ָאדנַאמָאק-רעדנָאז/ רעד ןופ
 ןיא ןפָאלטנַא ןוא ןטָארד יד ןטינשעגרעביא ,ןטנַאדנעמָאק עטסַאהרַאפ ערעייז
 ,רעגַאל ןופ טנַאדנעמָאק ךרוד טריפעגנָא ,ןטַאדלָאס טימ סקארט 2 .דלעפ
 רעצנַאג רעד .טניה-ריּפש טימ ,ענעּפָאלטנַא יד ןגָאיכָאנ ןזָאלעג ךיז ןבָאה
 ןבָאה סָאװ ,טייל-עגניי 50 יד ךָאנ דנאי ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רעגַאל
 עקימורַא יד ןיא ךיז ןטײרּפשעצ ןוא רעגַאל ןופ ךיז ןסײרסױרַא ןזיװַאב
 ןבָאה ,ןכַאװ עדנעגָאיכָאנ יד ןטימעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ענעּפָאלטנַא יד .רעדלעפ
 םיא ייז ןבָאה טלגנירעגמורַא קידנעייז ,לדלעוו ןיילק ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז
 ,סרעפרעק עטלױקרַאפ זױלב ןענופעג טָאה אנוש רעד .ןדנוצעגרעטנוא
 (?,ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענייז ,ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז סָאװ ,ערעדנַא

 טקיטשרעד ףוס םוצ טָאה רעגַאל ןופ רוטַאדנעמָאק עטרימרַאלַא יד
 ןופ רעטעמָאליק עכעלטע ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז לייט ַא ,דנַאטשפױא םעד
 ןַאמ טרעדנוה עכעלטע ןענייז ןעמוקעגמוא ,רעגַאל

 ןפיוא ןלַאפ וצ ןזיװַאב ?ָאּפַאטשעג, יד טָאה גנושרָאפסױא רעד תעב
 -עיצינומַא ןופ קירבַאפ רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ךעלדיימ 4 יד ןופ רוּפש
 -ַאק-רעדנָא רעד רַאפ ףָאטש-סיירפיוא ןטרָאד ןופ טעבנגעג ןוא ןפָאטש
 ןופ ןעמוקַאבסױרַא טשינרָאג רעבָא טקיניײּפעג ךעלדיימ יד טָאה'מ .?ָאדנַאמ
 | .ןעגנָאהעג ךעלטנפע ייז ןעמ טָאה ףוס םוצ ,ייז

 סָאװ ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ דיי רעבלַאה ַא ,ךָאק ןעגיוא ,לעציּפש ַא
 ןוא עיצַאזינַאגרָא-סדנַאטשרעדיװ רעד ןיא ןײגנײרַא טימַאב וליפא ךיז טָאה
 טָאה ,טייל-,ס .ס יד יבגל שירעכירק ןוא קידחענכה גידנעטש ןעוועג זיא
 -סיירפיוא ןעגנערב טגעלפ סָאװ ,אטָאבָאר עשזור תרמוש יד ןבעגעגסױרַא
 טוט ן'רַאפ ןוא ןרָאװעג טקיניײּפעג ךעלקערש זיא יז .,יונעקריב ןייק ףָאטש
 עלעטעצ סָאד .המקנ ןעמענ וצ קידנעפור ,עלעטעצ ַא ןקישרעביא ןזיװַאב
 (אפז"ץמאו קזחא :"ריעצה רמושהע ןופ סורג ןטימ ןסָאלשעג ךיז טָאה

 אשזור ,רענטרעג אילא :ןידנעב ןופ ןעוועג ןענייז ךעלדיימ עשידלעה 4 יד
 ןענייז ייז .(טנַאקַאבמוא ןעמָאנ-ןעילימַאפ) אניגער ןוא ןייטשריפאס אקרָאד ןוא
 ,אטָאבָאר אזָאר טימ ןעמַאװצ ,1945 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג ןעגנָאהעג
 ןיא דנַאטשפױא ןיא רענידנעב ךָאנ .דרע-רעטנוא ןופ ןירעלטימרַאפ רעד
 ןיא ךיז טניפעג ןוא טעװעטַארעג ךיז ,ךילרע היעשי :ןעוועג ןענייז ץיוושיוא
 םעד רעטשרע רעד ןכָאטשרעד טָאה ,יקסנאגיו השמ ,לארשי תנידמ
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 -פיוא ןרַאפ לַאנגיס סלַא טנידעג טָאה סָאװ ,טנַאדנעמָאק-עירָאטַאמערק
 ,דלעפנעטשרעפ קעינעב ;דנַאטשפיױא ןרַאפ ןוא עירָאטַאמערק יד ןסייר
 ,ץעיוואנסאס ןופ גרעבדלָאג ,יקזדאגיוו ,ןַאמטוג דוד ,ּפָאנקרעבמיצ רעדירב יד
 (?=,ערעדנַא ןוא עיבמעלגאז ןיא .ס.צ-ןויצ ילעוּפ ןשיװצ עטשרע יד ןופ רענייא

 א א

 ,זירַאּפ ןופ ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ זיא סָאװ ,רעגניסעמ אנינח
 ַא ייב טקילײטַאב ךיז ןבָאה ץיוושיוא ןיא דנַאטשפיוא ןיא זַא ,טלייצרעד
 יד ןופ ןגעוו ענעדיישרַאפ ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעוועג סָאד; .ןדיי 0
 ?טעברַאעג ןבָאה םירבח ערעזנוא ואוו ,ןקירבַאפ-עיצינומַא ענעדיישרַאפ
 יד ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ךיוא זיא ןעמ
 ןוא רעוועג ךס ַא ןטלַאהַאב טַאהעג ללכב ךיז ייב טָאה *ָאדנַאמָאק-רעדנָאז;

 ןענייז דנַאטשּפױא םענײמעגלַא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד .ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא

 יד ןבָאה ,סולשַאב רעזנוא ןופ קיגנעהּפָאמוָא, .קיטרַאפ ןעוועג טינ ךָאנ

 טימ ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז ןסָאלשַאב "ָאדנַאמָאק-רעדנָאז; רעד ןופ ןשטנעמ

 ?טנעה ןיא רעוועג

 ַא ןלַאפעג ןענייז ףמַאק ןיא .רענלעז רעטנזיוט טריזיליבָאמ ןבָאה ,ס.ס יד

 ןיק ןעמוקעגמוא עפורג םירוסא עצנַאג יד זיא רַאפרעד , ,טייל-,ס.ס 0

 -ַאק שיאָארעה ַא טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא ,ןבעל ןבילבעג טינ זיא רענייא

 פפ(ץיוושיוא ןופ ליײטּפָא) "ואנעקריב ןיא ןדיי ערעזנוא ןופ לטיפ

 עשידרערעטנוא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ץיוושיוא ןיא

 -עגנָא ןטסינומָאק ןוא ןטסילַאיצָאס ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,עיצַאזינַאגרָא

 ,דנַאלשטיײד ןופ יליל לראק ,ךיירסטע ןופ ןייבגנאל ןַאמרעה ךרוד טריפ

 ,?ץיצַאזינַאגרָא עשירעטילימק ַא ךיוא יוװ ,ןלױּפ ןופ שטיוועקנאריצ ףעזוי

 דנַאטשפיױא םענײמעגלַא ןַא וצ ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד טכַאמעג טָאה סָאװ

 "רעדנאזק רעשידי רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא ןוא רעגַאל ןיא

 .?ָאדנַאמָאק
 רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןבָאה וצ ןעגנולעג זיא ,ןשטיוועקנאריצ קנַאד ַא

 -רָאפניא ןקישרעבירַא ןוא ץיוושיוא םורַא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשילױּפ

 -עג ןגעלפ ייז ואוו ,עקָארק ןייק רעגַאל ןיא ןטַאט-ליורג יד ןגעוו סעיצַאמ

 -עגרעביא ללכב ןוא יָאכע רעציוושיוא, עבַאגסױא רעד ןיא ןרעוו טקורד

 טרימרָאפניא םורַא ױזַא זיא סָאװ ,טלעװ רעסיורג רעד ןיא ןרעוו טקיש

 ,קירבַאפ-סגנוטכינרַאפ ןוא דרָאמ רעשיצַאנ רעכעלקערש רעד ןגעוו ןרָאװעג

 טעברַא רעד ץָארט ,רעגַאל ןיא זיא דנַאטשּפױא םענײמעגלַא ןייק וצ רעבָא

 דנַאטשפיוא ןַא .:?יןעמוקעג טינ ,עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 .?ָאדנַאמָאק-רעדנאז, רעשידיי רעד ןופ --- ןדיי ןופ רָאנ ןעוועג זיא



 ַאנמלעכ ןיא דנַאטשפיוא

 "סגנוטכינרַאפ ַא ןענופעג ךיז טָאה שזדָאל ןופ טייוו טינ ָאנמלעכ ןיא
 רעקידפכית רַאפ תונברק ערעדנַא ןוא ןדיי ןעגנערב טגעלפ ןעמ ןיהואוו ,רעגַאל
 סָאד ,"ַאג-עטרַאװע םענעפורעג ױזַא םעד ןופ ,רקיע רעד -- גנוטכינרַאפ
 דלַאב זיא סָאװ ,ןזיופ טימ שארב עטרַאװ ךייט רעד םורַא טנגעג רעד ,טסייה
 רעד ןיא .דנַאלשטיײד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגניא גירק ןופ בייהֹנָא ןכָאנ
 ןעצ ןופרעד ,ןשטנעמ ןָאילימ ןבלַאה-טרעפ ַא טניואוועג ןבָאה טנגעג רעקיזָאד
 ןוא ,שזדָאל ןופ ָאטעג רעסיורג רעד ןיא רקיע רעד -- ןדיי טנעצָארּפ
 "רַאפ םעד ןיא זַא ,טנכער ןעמ .דנַאא ןזיופ ,ןינָאק ,ָאלָאק ,שילַאק ןיא ךיוא
 ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רענעמ 250,000 ןעמוקעגמוא ןענייז רעגַאל-סגנוטכינ

 | | ,רעדניק
 ןיא ןעשעג ,ץיוושיוא ןיא יו טקנוּפ ,זיא אנמלעכ ןיא דנַאטשּפױא רעד

 ןיא ןבילברַאפ יז זיא ,תוביס עטנַאקַאבמוא בילוצ .?ָאדנַאמָאק-רעדנָאז; רעד
 ,םעד ברע .ײמרַא עשיטעווָאס יד ןיײרַא ןיהַא זיא סע ןעוו ,גָאט ןזיב רעגַאל
 -ץגנָא ןשטייד יד ןבָאה ,1945 רַאונַאי ןט18 ףיוא ןט17 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 רעלעק ןופ ייז קידנריפסורַא ,רעגַאל ןיא ענעסָאלשרַאפ יד ןסישעצ ןביוה
 ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,ןעזרעד טָאה םלוע רעד ןעוו .ןָאזרעּפ 5 וצ סעּפורג ןיא
 ,עזאאה םרַאדנַאשז ןוא ץנעל רעטסײמכַאװ םעד טעגרהרעד ןוא ךַאװ רעד ףיוא

 47 יד ןסָאשעגסיױא ןוא ןינב ַא ןדנוצעגרעטנוא ןשטייד יד ןבָאה ןַאד

 ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה 2 זיולב ןפױלטנַא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאטסערַא
 רעד .זיירק"ןרָאדנַאשז םעד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאה יקסווארושז רענייא
 טימ ענעסָאשרעד יד ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאװ קינרבערס ןועמש רעטייווצ
 -ַאב ןוא ץַאלּפ"עיצוקעזקע ןופ ןגָארקעגסױרַא ךיז טָאה ,דנואוו טכייל ַא
 (גסג,יקציוװדול ,מ קַאילָאּפ ןקידתונכש ַא ייב ךיז ןטלַאה
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 רעפמעק עשידיי יד ןופ גנורעַאב

 םעד ןילבול ןיא טַאר ןלַאנָאיצַאנ ןשילױּפ ןופ עיסעס רעד ףיוא
 -גייא ,עיצַארַאלקעד ןייז ןיא יקסרעמישז אילָאר .נעג טָאה ,1946 רַאונַאי ןט2
 -ַאב רַאפ ןפמַאק יד ןיא לייטנָא ןשידיי ןגעוו רעטרעוו עדנעגלָאפ ןסָאלשעג

 ;ןלױּפ ןעיירפ
 עשיטנַאּפוקַא יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה ,ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס ,ןדייא

 ןענייז ייז עכלעוו ףיוא ,שזַארוק ןוא שפנ תריסמ רעצנַאג רעד טימ סעדרָאה

 יז .רעפמעק עשידלעה טּפַא ןוא עטסיירד ןעוועג ןענייז ייז ;קיאעפ ןעוועג
 ןטכַאמ-עיצַאּפוקַא יד סָאװ ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה

 ,"ייז רַאפ דייל ןכעלקערש ןופ דנַאל ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןבָאה
 ינעג טָאה ?רענַאיטרַאּפ עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ, םוצ ווירב ַא ןיא

 ;ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןשידיי ןגעוו סעדנעגלָאפ ןבירשעג ,יקסרעמישז אילָאר
 יד ןיא ןפָאלעג רעטנעזיוט ןענייז ,ןדיי ענעבילבעג-ןבעל יד ןשיווצ;

 טימ ,לסקַא וצ לסקַא ןוא ,טנַאה ןיא רעוועג טימ ןפמעק וצ ידכ ,רעדלעוו
 "גיימעג םעד ןגעק ףמַאק םעד ןיא ,רענַאזיטרַאּפ-םירבח עשיליוּפ ערעייז

 קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא ָאטעג ןופ רעקידייטרַאפ עשידלעה יד. אנוש ןעמַאז

 ליחפ ןַאטיּפַאק ןופ עיזיוויד רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ;טעטש ערעדנַא ןוא

 ןופ ךַאז רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקשידלעה סנעמעוו ,"ןַאּפשנירג

 ןופ עיצקעּפסניא ןיימ תעב ןעז ֹוצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג ךיא בָאה ,טייהיירפ

 רענַאזיטרַאּפ עשידיי עליפ יד ;ןָאיַאר רעוועשטראפ ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד

 -עטייל ןופ ּפיט םענופ רעפמעק ;"אוואדויל אימרא; רעד ןופ ןערדאק יד ןיא

 רָאיאמ ןוא (ראכאנז) ןישטמעט רָאיאמ ,(קעילָאב) ףעלַא קינװָאקלופ-טנַאנ

 ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיל ,עכעלסעגרַאפמוא יד ;(קעלעפ) סעילוגראמ

 -עג ןענייז סָאװ ,(אטסמעז) יקצינטָאקס רָאיאמ 1?=(אדנאוו) םואבלטייט אטוינ

 סָאד זַא ,טקַאפ םעד טקיטעטשַאב סעלַא סָאד --- ,ףמַאק ןכיילגמוא ןיא ןלַאפ

 עשיליוּפ סָאד .רענַאזיטרַאּפ ןוא ןיז ענייז ןופ ץלָאטש ןייז ןָאק קלָאפ עשידיי

 רַאפ טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןדלעה עשידיי ענייז ןסעגרַאפ טינ טעװ קלָאפ

 ?טייהיירפ רעשיליוּפ רעד
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 רַאפ גנורינער רעשיליוּפ רעד ןופ ןעננונכייצסיוא

 רענאיטרַאּפ ןוא רעפמעק עשידיי ענעלאפעג

 יד ןופ דנַאברַאפק םוצ יקסרעמישז אילָאר .נעג ןופ ווירב םעד ןיא
 רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי טנָאמרעד ןרעװ ,"רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 רעד ןופ ןעיר יד ןיא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,טפַאשדוװועיאו רענילבול

 ןיא ןיירַא רעטילימ ןשיטעוװַאס ןטימ ןעמַאזוצ זיא עכלעוו ,"?אווָאדויל אימרא;
 ,עשרַאװ

 עשידיי ןעגנונכייצסיוא טימ טרעַאב רעטעּפש טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד
 ןרעביא ןופ דנַאטשרעדיװ ןופ רעריפנָא ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא ,רעפמעק

 -ָאעדיא ןוא טייקירעהעגנָא רעשיאייטרַאּפ ןופ דיישרעטנוא ןָא ,דנַאל ןצנַאג
 ,גנוטכיר רעשיגָאל

 -טּפיוה יד טָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיױא ןופ טיײצרָאי ןט3 םוצ
 עשידי עשידלעה 50 טנכייצעגסיױא רעטילימ ןשילױּפ ןופ גנוריפנָא

 ןופ ץיירק-דלַאװנירג םעד ןעמוקַאב ןבָאה רעפמעק עדנריפנָא 7 ,רעפמעק
 ,סַאלק ןט5 ןופ "יראטילימ יטוטריוו, ןעדרָא םעד -- רעפמעק 12 ;סַאלק ןט2
 ןענייז סָאװ ,רעפמעק עלַא ,"טייקשידלעה רַאפ ץיירקק םעד -- רעפמעק 20 ןוא
 ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענייז ,ןרָאװעג טנכייצעגסיוא

 יעשזדנא ,שטיוועלינא יכדרמ :ןעמוקַאב ןבָאה ץיירק-דלַאװנירג םעד

 אטוינ ,ןַאלּפאק ףסוי ,עקצינטאלפ עקמורפ ,יקסווָאטראוועל ףעזוי ,דימש
 ,ווָאראמאט-םיובנענעט יכדרמ ןוא םיובלעטייט

 ףאגאז אנכש :ןעמוקַאב ןבָאה ?יראטילימ יטוטיריווק ןעדרָא םעד

 לעומאס ,שטיוװָאנַאגַאק ,שטיוװָאבײל-ןַאבַאל ,א ,גרעבנעטיוו .י ,םולב םארבא
 דראוודע ,יקסנילרעב שרעה ,דלעפנעזאר לאכמ ,קיניאװכ םהרבא ,רעגעי
 ,וואלסערב לאומש ןוא (קערוי) רענליוו הירא ,ןַאמרעמיצ .מ ,יקסנימאדנָאפ

 ,יקצישזנַארָאכ .רד :ןעמוקַאב ןבָאה ?טייקשידלעה רַאפ ץיירקק םעד
 ןַאמטוג ךענעה ,טוג בייל ,טוגנאש ןַאמרעה ,טָאק םהרבא ,ץנַאלג הקבר
 ,יקסוועלאג דערפלא ,שזניא ,שטיוועלעשיפ ,ןייטשטרא הירכז ,רעבראפ ףעזוי

 "רעיימ קערַאמ ,שטיוועקלע .ע ,סענָאלב קעטויל ,לעינאד ,גרעבנעזאר ןבואר

 ,דניקסעביל ףלָאדַא ,טנעל ןנח ,ַאקסנימַאדנָאפ אלא ,לאנאק לארשי ,שטיװָא
 ,ךירדירפ טנומגיז ,רעגייא םהרבא ,יקסוװוָאזָאר ףלָאװ ,לימדיינש םהרבא
 ,דניקנייפ ךלמ ,טַאלבטָאר קעטויל ,רעטסוש המלש .,ףרָאדשירפ שירבאג
 ,יקסוואנילאמ ןוא ןרעטשנגראמ ןנחוי ,ןַאמלָאפ קעראמ

 ןיא דנַאטשפיוא ןכָאנ ,טָאה ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג עשיליוּפ יד
 ,שיפּפעלק .מ .שודניא וצ גנונכייצסיוא ןַא ןבעגעג ,ָאטעג רעװעשרַאוװ
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 לארשי תנידמ ןיא רעפמעק עשידיי יד ןופ גנורעַאב

 ןפַאשעג עיצוטיטסניא רעסיוױג רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא --- ?םשוידי;

 ,דנַאטשרעדיװ ןשידלעה ןופ ייס ןוא ןברוח ןופ ייס קנעדנָא םוצ לארשי ןיא
 "נָא םוצ ,"יכדרמ די; ץוביק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא לארשי ןיא

 יכדרמ ,דנַאטשפיאיָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעריפנָא ןשידלעה ןופ קנעד
 ,שטיװעלינַא

 םענעגייא רעיײז ןפַאשעג ןנָאה ןדנַאטשפױא יד ןופ רעמענלײטנָא

 סָאטעג יד ןופ סרעפמעק יד ןופ קנעדנָא םוצ ,תואטיגה ימחול ץוביק

 םואעזומ ,ויכרַא סעיצוטיטסניא ייר ַא ןטרָאד טעדנירגעג ךיוא ןוא

 ןקיביײארַאפ ןפרַאד סָאװ ,(.ו ,זַא .א ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 סָאװ ,ןיז עשידלעה ענייז ןופ ןוא םוטנדיי םענעמוקעגמוא ןופ קנעדנָא םעד
 ,ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה
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 תורעה

 ! ךוַאברעיױא .ר טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,ענליוו ןופ ןטאגעלעד יד ןגעו (}

 ,ןָאזרעּפ 5 ןופ עיצאגעלעד א ענליו ןופ ןעמוקעגנָא זיא 1941 רָאי ןופ רעטניװ ןיא,
 ףליה טרעדָאפעג טָאה ןוא ,עיצַאזינַאגרָאטנגוי (רעשיטסינויצ) רעדעי ןופ רבח ןייא וצ
 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה "ינויצה רעונה, ןופ .ןדיי רעגליװ ענעבילבעגרעביא יד רַאפ
 ןגעװ טלייצרעד טָאה ןוא תמ ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע .ןיטנע המלש עיצַאגעלעד רעד

 ןגעװ ,ןדיי טנזיוט 80 ןופ דרָאמ םעד ןגעװ ,ןדיי רענליװ יד ןופ לרוג ןדנרעטישרעד םעד

 .װ .ַא .א רעניווטיל ןוא ןשטייד יד ןופ ןתוירזכא יד

 -לעגניר רייד ןופ לײטנָא ןטימ ,עיצַאנידרָאָאק רעד ןופ גנוציז ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא סע
 רענליװ רעד ןופ טכירַאב םעד ןרעהסיוא ןכָאנ .דנַא .א ןַאמרעטיג ,רעּפיש ר"ד ,םולב
 טָאה טלעג סָאד .יטָאלז ןָאילימ א ןיהַא ןריפוצרעכירַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,עיצַאגעלעד

 ,טריטסערַא ןרָאװעג יז זיא לייוורעד רעבָא .. .עדלָאג הרבח רעזדנוא ןריפרעבירַא טפרַאדעג
 טריטסערַא זיא רע ךיוא רעבָא ,עבאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןַאד טָאה ןיטנע המלש
 "רַאװ רעד ןיא טריפעגרעבירַא םיא טָאה'מ { (עיניקלַאמ ןיא) טייצ רעצרוק א ךָאנ ןרָאװעג
 ןפיוא טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעגסיורַא זיא רע ןענַאװ ןופ ,הסיפת-"קַאיװַאּפ? רעוועש
 .(640-635 יזז ,2 'ב ,ביבא-לת ,השרו ,"תויולג לש הידּפולקיצנא;) ".םלוע-תיב רעװָאּפָאקא

 טימ טקַאטנָאק א טכוזעג עשרַאװ ןיא טנגוי עשיטסינויצ יד טָאה טייז רעדנא רעד ןופ
 ןופ החילש יד עשרַאװ ןופ ןעמוקעג ענליו ןייק זיא 1941 רעבמעצעד ןיא ןוא ,ענליװ

 עיסָאט זַא ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד קאשטרָאק .ר .ןַאמטלַא עיסָאט ,"ריעצה רמושהע
 רעבָא ,טיוג ןוא רעגנוה ,רָארעט ןכעלבײרשַאבמוא ןופ טלעװ עיינ א זנוא רַאפ טנפעעג , טָאה
 טָאה יז לײװ ,ענליװ ןיא ןבילברַאפ טינ גנַאל זיא עיסָאט .ײלַארָאמ רענעכָארבעג:טינ ךיוא
 ,ריא ףיוא טראװעג טָאה ןעמ ואוו ,סָאטעג ךָאנ ןכוזַאב טפראדעג

 ןיא ,שידיי ןיא ןרָאװעג טכילטנפערַאפ} ,1943 ילוי ףוס טריטַאד ווירב ןטצעל ןייז ןיא

 "סגנודניברַאפ יד םיובנענעט יכדרמ טרעדליש ,(5 ימונ ,27 דנַאב ,1940 רָאי ,ײרעטעלביָאװײ,
 ןכוזַאב וצ לָאמ 20 םורָא ןזיװַאב טָאה סָאװ ,הרוחב ןייז ,ןאמרעדיינש עמעט ןופ טייקיטעט
 ןשיװצ ןירעלדניבראפ יד ןעװעג יז זיא ןטעװָאס יד רעטנוא .קריצַאב רעקָאטסילַאיב םעד

 םתס ןוא םיצולח יד ןרָאפסױרַא ןפלָאהעג ןוא עניַארקוא ןיא "רורד, ןוא עטיל ןיא "תוריח;

 ,טַארנדי ןדעי ,ןלױּפ ןיא ָאטעג ןדעי טנעקעג טָאה יז, .ָאַאסארוק ןוא ,ײכנַאש ןייק ןדיי
 עידעּפָאלקיצנע עקידעבעל ַאק .ןטסינויצ ,טניָאשוד ןופ עלַארטנעצ עתמַא יד ןעוװעג זיא יז
 ןט19 םעד ןעמוקעגקירוצ זיא יז ."םוטנעדיי ןשילוּפ ןופ עיגָאלָאריטרַאמ ןוא קילגמוא ןופ
 ,ןעמוקעגמוא זיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשרעדיװ ןטשרע םעד תעב ,1943 רַאונַאי
 ,23 ףָאהנעמַאז ףיוא קָאלב-םיצולח םעד ןסירעגפיוא ןבָאה ןשטייד יד ןעוװ

 נָא ,1943 רַאורבעפ ףוס ,רעטסעװש ןייז וצ ,ווירב ןקידרעירפ ַא ןיא טָאה םיובנענעט
 רַאפ : ןדָאירעּפ 2 ףיוא ןלייטעצ ןעמ ףרַאד ןדיי עגונב קיטילָאּפ עשטייד יד, זַא ,ןזיװעג
 טיול תועיסנ ,טסערַא-זיױה א טשרמולכ דָאירעּפ רעטשרע רעד 1941 ינוי ןט22 ןכָאנ ןוא
 -- רעטייװצ רעד ;"טייהיירפ, ץושטַאלער ,רעגנוה ,סופיט ,שינעבױלרעד-רָאפסױרַא ןַא
 -- וײּפש ןגעװ ;ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ רַאפ טיוט ,עטַאל "עלעג, יד ןגָארט טינ רַאפ טיוט
 ,"עקנילבערט --- טיוט-רעגנוה -- ןעמיורט טינ וליפא

 ,ןדיי וצ ףליה ןייז רַאפ זיא ,גנומַאטשּפָא רעשיכעשט ןופ שטייד ַא ,דימש ןָאטנַא (2
 ןופ רעמוז ןיא ,1942 לירּפַא ןט19 םעד ,ענליװ ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעטכירעגניה
 ןָאטנַא ןופ החּפשמ רעד טימ ןיװ ןיא טנגעגַאב ךיז יקצעשזָאװד קרַאמ רייד טָאה ,1965 רָאי
 ןופ ןדיי ןעװעטַאר םייב טייקיטעט רעשידלעה ןייז ןגעװ טלייצרעד טָאה רע ןעמעװ ,דימש

 ןופ ווירב ןטצעל םעד ןיקצעשזָאװד טגייצעג טָאה ,ינַאפעטס ,הנמלא סדימׂש .ָאטעג רענליוו
 םינכש ערעייז ןופ ןטילעגנָא ליפ טיוט סדימש ךָאנ ךיז ןבָאה רעטכָאט ריא ןוא יז ,ןַאמ ריא
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 ץעטקיטולברַאפ סָאד טקישעגוצ ריא טָאה ָאּפַאטשעג יד .גירק ףוס ןזיב ןרָאװעג טפהורעג ןוא
 סדימש ןלעװ ,י"םשו די, ןופ גנודַאלניײא רעד טיול .עיצוקעזקע ןייז ךָאנ ,ןדימש ןופ דמעה
 ןעמָאנ ןפיוא םיוב א ןרעװ טצנאלפעג טעװ סע ואוו ,לארשי ןכוזַאב רעטכַאט ןוא הנמלא

 רעד קנַאד א ,ןורכיזה רה ןפיוא ,"םלועה תומוא ידיסחק ןופ עײלַא רעד ןיא ןדימש ןופ
 טָאה סָאװ ,ןיװ ןיא לַאטנעזיװ ןועמש ןופ רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד ןופ ץנעוורעטניא
 ןיא רבק סחימש ןכוזַאב ןענָאק ךיוא ייז ןלעװ ,רעטכָאט ריא ןוא הנמלא יד טכוזעגפיוא
 טצירקעגסיוא ןייז טעװ סע ואװ ,הבצמ א ןרעװ טלעטשעג טעװ סע ןכלעװ ףיוא ,ענליוו
 סַאג א ןרעװ ןפורעגנָא ךיוא לָאז ןעמָאנ סדימש ףיוא ,טייקשידלעה ןייז ןופ עטכישעג יד
 ,ביבא-לת ןיא

 ,36172 יזז ,וויצד ,יקצעשזָאװח ,מ (3
 ,126 יז ,ויצד ,יקצעשזַאוד .מ (4
 ,380 'ז ,וו"צד ,יקצעשזָאװד .מ (5
 ,12323 יז ,ו"יצד ,יקצעשזָאװד .מ (6
 ,451-453 'זז ,וויצד ,יקצעשזָאװד .מ (7
 ,148146 יז (8
 ,163162 יו (9
 ,415 'ז ,וייצד ,יקצעשזָאװד ,מ (0
 ,312 'ז ,קָאדערַאװַאנ סקנפ (1
 ,3297330 יוז (2
 ,1946 .נַאי ןט12 ןופ ,2 (27) 'רנ ,שזדָאל ,"ןבעל עיינ סָאדע (3
 ,3433 יוז ((3
 ,20 'טּפעס ,ייילקיװ סערגנָאק, ןיא ןַאמרעדיינש .ל .ש טנָאמרעד טקַאפ םעד (4

 י"ןפמעק טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק ןבָאה ייז,ע לקיטרַא ןיא- ,5
 ,383*386 'זז ,ךוב סיקצעשזָאװד .מ ןיא *.ָא.ּפ.פ ןופ ןימַאלוגער-ספמַאקא (5
 ,4---4--1966 ,קרָאי-ינ ,"גָאט , ןיא ,"ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא חסּפ רעטצעלאג 6
 ,2 ,ב ,"ץּפָארײאחרזמ ןיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד, שטיװָאנַאגַאק השמ (7

 ,364-347 יו
 'בעפ ,גרעבסדנַאל ,"גנוטייצ עשידיי, ,"ןדַאירטָא רענַאזיטרַאּפ יד ייב לארשי-תאנש, (8

7, 1947, 
 ,292 ןוא 280-28 יז ,"ןעמַאלפ ןיא דלַאװא : ךייר ףסוי (19 -

 ,124 יז ,"םינָאלס סקנּפ, ,"סיוא-זלַאװ ,ןייא-דלַאװש .יקסיװָאקלָאװ המלש רייד (א9

 ,104-107-109 יוז תוגסמ 20021ס0מ97 יש 84010808 1 0002204 (0

 ,109"107 זיז ,ןטרָאד 1

 זיא ןזייאפוח לַאפ ןגעװ --- "תואטיגה ימחול רפספ ןיא (סאכרַאכ) סחרח המלש (2
 רעדורב, סלַא ,רֹע סָאװ ,סעצַארּפ ןטימ תוכייש ןיא ,רעטעּפש ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא
 סלַא ,ןיהַא ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,לארשי ןיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ טַאהעג טָאה ,"לאינד

 קוחפ ןופ ךמס ןפיוא טפַאשרעגױיבילארשי טרעדָאפעג ןוא רעכעלטסייג רעשילױטַאק
 ."תובישה

 ,6317643 יז ,"רימ רפס, (3
 ,645 יז ,יןבעל רענַאזיטרַאּפ ןופע ,"רימ רפסע (24

 63677 יזז ,א יב ,"םידוהיה םינזיטרפה רפס, (4
 ,207 206 'וז ,ןעמַאלפ ןיא דלַאװ, ,ךייר .* (5

 ,230"231 יזז ,ויצד ,ךייר .* (6
 ,259"260 יזז ,ושיצד ,ךייר ,י (7
 ,"טייקינייא, ןיא ,"ךעלקינייא סעלעדנעמ, .נ .א ןַאהאק קיזייא ךרוד ןבעגעגרעביא (8



221 

 קצולס סקנּפ, ןיא ,(עילוּפאק) רענַאזיטרַאּפ .נ.א טקורדעגרעביא ;1947 'בעפ ,קרָאייוינ
 ,486"487 'וז ,י"היתונבו

 ,285"383 יזז ,1 'ב ,וו"צד ,שטיװָאנַאגַאק ,מ (9
 ,רעטייוו ןוא 151 יזז ,אנ'זרווסו-ץביוטס רפס (א9
 ,325-328 'וז ץביוטס רפס (0
 ,279"280 יוז ,וו"צד ,ךייר .י (1
 ,170-168 יזז ,"ןעמַאלפ ןיא דלַאװש ,ךייר ףסוי 2
 ,"אעזרװס-ץביטס רפסא ןיא ,"לבוי חבטל ןאצכ אל, .ןוריייקסבלסוי הינומ (3

 ,416-464 יז
 ,182-180 יזז ,וו"צד (4
 ,461 יז ,יאעזרווס-ץביוטס רפסע (5
 ,185 יז ,וו"צד ,ךייר .י 6
 ,178 יז ,וו"צד ,ךייר ,י (7
 ,206 'ז ,וו"צד ,ךייר .י (8
 ,2027203 'זז ,וו"צד ,ךייר .י (9
 ,2187219 יוז ןוא 192:192 יזז ,וזיצד .ךייר .י (0
 293"294 יוז ,וויצד .ךייר .י 1
 ,רעטייוו ןוא 229 'וז ,ו"צד ,ךייר .י (42
 ,2997-300 יוז ,וו"צד .ךייר .י (43
 ,300-201 יזז ,וויצד .ךייר .י 4
 ,319*322 יוז ,"ןורכז רפס ץיבוכאל, ןיא ,"קינָארכ עצראווש, (5
 ,33721 יוז ,"אווחאל דרמל םינושאר; (46

 ,1816 'וז ,וייצד (4
 ,629 יז ,א 'ב ,םינזיטרפה רפס (8
 -ַאוצ ,"ןליוּפ ןיא םיצולח, 2 'ב ,תודע-תיבג ןייז ןופ גוצסיוא ןטיול טריטיצ (4

 ,91/88 יזז ,ןַאמזיּפש בייל ןופ טלעטשעגנעמ

 ,313 יז ,"לטעשז סקנפק ןיא ,גנילרעג .ׁשי 0
 ,3127369 יז ,"לטעשז סקנּפע ,"ָאטעג ןיא גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד, 1
 ,340 יז ,1 'ב ,וויצד ,שטיוָאנַאגַאק .מ (2
 רעשידיא ,"גנוגעװַאב דנַאטשרעדיװ רעד ןיא ןויצ ילעוּפ , ,שטיװָאנַאגַאק ,מ 3

 ,1949 ,7 ינַאי ,יירעפמעק
 -רַא עוויטקעלַאק ,"עקנַאזיטרַאּפ רעקסנַאשטיפיל ןיא רעלטעשז ןופ לײטנָא רעד. (4

 ךרוד טריגערָאק ,שטיװעלעסָא .י ןוא ןַאמקילג .ל ,דיגמ .א ,טרעּפלַא .א ר"ד ןופ טעב
 ,279"399 יזז ,"לטצשז סקנּפ, ,לארשי ןיא רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא

 ,404 יז ,"לטעשז סקנּפ, ,"רעדרעמ רעשטעדלַאמ ַא ןופ המקנ, (5
 ,405 'ז ,וײצד ,"רעדרעמ רעשטעהלַאמ א ןופ המקנ ןעמענ רימע 6
 ,"לטעשז סקנּפ, ןיא ,"ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ רעלטעשז, (7

 ,436-434 יוז
 ,ײלטעשז סקנּפא ,*! קלָאפ רעזחנוא ןופ טולב ןרַאפ המקנ, .יקסנעוואק והילא (58

 ,394391 יו

 ,"סלטא רייד תגולּפ, .ןייטשנרוב .ש 9
 ,"ץּפָארײא חרזמ ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידי ןופ המחלמ יד, .שטיוװָאנַאגַאק .מפ (0

 ,223"222 'וז ,1 יב

 ,57 יז ,1 'ב ,ויצד ,שטיװָאנַאגַאק .מ 1
 ,32317321 יזז ,וו"צד ,שטיװָאנַאגַאק .מ (62
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 ,179-158 יזז ,ווייצד ,ןייטשנרוב .מ 3

 ,3187207 יזז ,"ןעטיב סקנּפ, ןיא (4

 ,280"282 יוז ,2 'ב ,"םינָאלס סקנּפמ 5
 ,109799 יז ,יב רפס ,י"םינאלס סקנּפ; ,ןַאזיטרַאּפ רעמינָאלס ַא ןופ תונורכז 6

 ,269-274 'וז ,וץיצד ,"טיוט ןופ ןטָאש ןיא, (7

 ,1947 טסוגיוא ,6 'רנ ,ןכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ, ,"עיסעלָאּפ ןיא עװָאסַאק ייבק (8
 ,92793 יוז ,"ןבעל טלָאװעג בָאה'כ, (69

 ,9*8 יז ,"יקסלופ בוסוק תלהק ישודק סקנפג 0
 ,98 יז ,"םינאלס סקנּפ, ."דלַאװ ןיא ןוא ָאטעג ןיאג (1

 ,447-416 יוז ,"ןצטיב סקנּפ. ,"דלַאװ ןיאש (2

 ןופ עפורצרענַאזיטרַאּפ רעד וצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענייז ערעדנַא טימ רענקרעב

 ,רעקצולס ןיא ,ענזיוװ לטעטש ןפיוא לַאפנָא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז .װעיליסַאװ

 ,טיורב ,םירזח ,תומהב דרעפ :ןעײפָארט ליפ ןעמונעג טָאה ןעמ ואוו ,טנגעג רעשיטעוָאס

 "מוא ןופ םיתילט טימ קַאּפ ןסיורג א ןטרָאד ןענופעג ךיוא ןבָאה ייז ,ןטערַאגיס ,רענעגעוו

 עװַאלבָא עשטייד ַא .ךיז רַאפ ןוָאלעג רענקרעב טָאה תילט ןייא .ןדיי רענזיו ענעמוקעג

 ןוא ןעיורפ יד ןריפקעװַא ןליופַאב טָאה ןעמ זא ,םעד וצ טַארבעג טָאה הביבס רעד ןיא

 -ץג טָאה רענקרעב ואוו ,ראטוכ יראטס ןייק ,טייקיאעפ-ףמַאק םעד ןיא גנורעטש סלַא ,רעדניק

 רעכעטסַאּפ ןעוועג ןענייז רעדניק סנעמעוו ,עװכַאל ןופ ןדיי ענעפָאלטנא עכעלטע ןפָארט

 . ,םירעיוּפ ייב

 ,126 יז ,"םינאלס סקנּפ , ,"ףיוא ןעמיווש תונורכז יד ןעוו, 3

 .רעטייוו ןוא 346 יזז ,2 'ב *רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ המחלמ יד, ,שטיװָאנַאגַאק ,.מ 4

 ,96 יז ,"םינאלס סקנּפא ,"געװ רעקיטולב ַאע (5
 ,2343'344 יזז 2 'ב ,וייצד ,שטיװָאנַאגַאק ,מ 6

 ,3347336 'וז ,2 'ב ,וייצד ,שטיוָאנַאגַאק .מ 7

 ,124 יז ,דאירטא ןשידיי ,"םינאלס סקנּפפ (8

 ,רעטייוו ןוא 26 יזז ,'א ךרכ ,"יצאנה ביואה לומ, ,"דלַאװ רערָאנ-עשטלָאװ ןיא ןדייאפ (9

 ןבירשעג ךיוא 1966 'בעפ ןטס20 ןופ "סטרעװרָאפ, ןיא טָאה םזיטימעסיטנא ןגעוו (0

 :יקציװָאניװַאה ףסוי רענַאזיטרַאּפ רעד סעדנעגלָאפ

 ןוא ןעטיב ןשיװצ ,שטיװעצַאװיא לטעטש ןופ רָאנ ,רענעטיב ןייק טינ ןיב ךיא םגה;,

 ןיא ייס ,ערָאנעשטלָאװ רערַאדדנעגעל ןיוש טנייה רעד ןיא ייס ןעװעג ךיא ןיב ,עװעסָאק

 סנייטשנרעב יװ ןדַאירטָא רענַאזיטרַאּפ עבלעז יד ןיא ןעועג ןיב ךיא .רעטרע ערעהנא

 רע יװ תודע רעד ןעװעג ןוא (לארשי תנידמ ןיא טנייה) יקסוװָאקטיד ןבואר ,רעגָאװש

 ןייטשנרעב עּפיצ ,רעגיװש ןייז ןבָארגַאב ,םיוב"ענסָאס ַא רעטנוא ,רבק ןייא ןיא טָאה

 ייוצ ערעיײז ןוא ןייטשנרעב-יקסװָאקטיד עקמיס יורפ ןייז ןוא (רעטומ סלוולעוװ-יכדרמ)

 ןעלגייפ יװ ןרָאװעג ןסָאשעגּפָארַא ןענייז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עטסקניי יד ,רעדניק עקיטכיל

 סיצַאנ יד ןוא (סרעקוקסיוא) "סעקישטדעיװזַאר, ןעוועג ןענייז ייז ןעו ,רעמייב יד ףיוא

 ירעמייב יד ףיוא ןעזרעד ייז ןבָאה

 ןופ רעטומ יד ,יקסװָאקדוי הרוּפצ ךיוא ןעוועג ןַאד ןענייז עטעהרַאמרעד יד ןשיװצ

 ימחול ץוביק ןופ רעריפ יד ןופ רענייא טנייה) יקסווָאקדוי ערָאב רעריפ ןשינַאזיטרַאּפ

 ןמלז רעדורב ריא ךיז טניפעג שזחנערָא ןיא ,ןײטשרעלַאג ינימ ; (לארשי ןיא תואטיגה

 סע .רעדלעװ עקיבלעז יד ןיא עקנַאיטרַאּפ רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע ,יקסנַאליגַאמ

 שטיװעלעדנעמ קחצי : קרַאונ ןיא ,יקסנַאשזָאר עקשָאי ,ןַאזיטרַאּפ רענעטוב ָאד ַא ךיוא זיא
 ,תוטיחש יד תעב ןפָאלרַאפ זיא סע סָאװ םעד ןופ תודע ןַא זיא (יזריושזד-וינ ןיא ץעגרע)

 יד ןעועג ןענייז "ַאװָאכַאמָאסע עיצאזינַאגרָא עשיטס?שַאפ יד ןוא ןטסישַאפ עשיסורסייוו יד

 ןײלַא ןשטייד יד .ןשטייד יד ןופ טריפעגנָא תוטיחש עשידיי יד ןופ רעריפסיוא עשיטקַאפ
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 רָאג ןענַאטשעג ןענייז ךעלטעטש יד ןיא לייװ ,ןריפסיוא טנעקעג טינ תוגירה יד ןטלָאװ

 ייסורסייװ ערעזהנוא רעבָא .טקנוּפ ןדעי ןיא קילדנעצ רָאּפ ַא ,ןענָאזינרַאג עשיצַאנ עניילק

 יױלב יד טריפעגסיוא ,רעניד עשיצַאנ עיירטעג יװ ,ןבָאה ,ןרָאא רעטרעדנוה ןופ םינכש עש

 ."ןעיירעדרעמ עטסקיט

 ךיוא ,675-673 'וז ,"תואטיגה ימחול רפסש 1

 ,294 יז ,"ןעמַאלפ ןיא דלַאװש ,ךייר ,* (2
 ,334 יז ,1953 ,עװקסָאמ ,(שיסור) "אנוש ןופ ןקור ןיא גירק רעד; :וָאקניל .ג (2

 403-404 'דז וויצד (ב2

 539 יז ,1 'ב ,"םידוהיה םינזטרּפה רפס, ןיא "תינעבוט תמדא לע, ,יקסוולח םולש (3
 .רעטייוו ןוא

 ,"ץּפָארײא חרזמ ןיא רענַאזטרַאּפ עשידיי יד ןופ המחלמ יד, ,שטיװָאנַאגַאק .מ (4
 ,100-99 ןוא 233225 יז ,2 'ב

 ,212'215 י'וז ,"ןינל תלהק , ןיא "רענאזיטראּפא : גילקיצ .י 5

 ,218-216 יזז ,ןטרָאד (6

 ,626-511 יזז ,ןורכיזה רפס .ץיבונרב (7

 ,500465 'וז ,וו"צד (8

 ,368-261 'זז ,"יצַאנה ביואה לומ, ןיא ,"תאז השעת לא ..., הׂשמ ,ּפוט (69

 ידע טּפירקסונַאמ ןטכעלטנפערַאפ טינ סיקסװַאדיל ,לא ןופ 75 יז ןופ עטַאטיצ (א9

 "עגסיורא ןענייז סע ןענַאװ ןופ ,"שטיװַאנַארַאב ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ עשידיי

 סָאד -- .רענַאזיטרַאּפ רעשטיװָאנַארַאב יד ןגעוו תועידי עקידרעטייװ יד ךיוא ןרָאװעג ןעמונ

 ,םילשורי ןיא ,"םשו די, ןיא ךיז טניפעג ךוב

 ,267 'ז ,"ןעמַאלפ ןיא דלַאװ, .ךייר .* (9

 טילּפ א ,םיובלעגיז ןעועג ךיוא זיא ,דלַאװ ןיא קעװא ןענייז סָאװ ,יד ןשזווצ (ב9

 זיא סָאװ ,םיובלעגיז רוטרַא ,"דנובא ןופ רעריפ ןטנַאקַאב ןופ ןוז ַא -- ,עשרַאװ ןופ

 טלעװ רעד ךרוח ןגייוושראפ ןגעק טסעטָארּפ סלַא ,ןָאדנָאל ןיא ךרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב
 טקישעג ,דַאירטָא ןייז ךרוד ,זיא םיובלעגיז רעגנוי רעד .ןליוּפ ןיא ןדיי ףיוא הטיחש יד

 רעשטיװָאנַארַאב יד ןדניברַאפ וצ ידכ ,טנָארפ ןכרוד ךיז ןסיירכרוח ,רבח ַא טימ ןרָאװעג

 -נעעג רעטעּפש טָאה םיובלעגיז .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רערעלוגער רעד טימ רענַאזיטרַאּפ

 ץנעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא רענַאזיטרַאּפ רַאפ לוש ַא עװקסָאמ ןיא טקיד

 עיװַאלסָאגוי ןיא טושַארַאּפ א טימ ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא ךיוא זיא רע .סעיצַארעּפָא-סגירק

 ,((עקירעמא ןיא טציא טניואוו רע)

 ,1117116 זז ,"הנברוחו היתורוק ,קושישייא , (0

 ,110:105 יוז : 104101 'וז 1 100-93 יז ,הנברותו היתורוק ,קושישייא (1

 ,1947 ץרצמ ,ןכגימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ, ."ןודאר ייבע .ןיוועל בייל (2

 ,2 'ב .ץּפָארײא חרזמ ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ המחלמ יד שטיװָאנַאגַאק .מ (3
 ,270"271 יזז

 ,674 ןוא 524522 'יוז ,2 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפסא (א3

 ,260 יז ,וייצד ,שטיװָאנַאגַאק .מ (4

 ,118:115 'וז ,1 'ב .רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ המחלמ .שטיװָאנַאגאק מ (א4
 ,1 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפס, ןוא ,"לודגה הנחמה קובילאנ, .יקסבלוח .ש (5

 | | ,רעטייוו ןוא 415 יזז

 ,493-491 יוז ,"אניזרווס-ץביוטס רפס, (6

 -ַאב יד ןסירעגרעביא טָאה ןָאדנָאל ןיא גנוריגערייקסרָאקיש עשיליוּפ יד ןעװ (א6
 שארב יימרא עשיליוּפ ענעגייא ןַא טריזינַאגרָא טָאה עטצעל יד ןוא עװקסָאמ טימ ןעגנואיצ
 עשטשופ ןיא ןקַאילַאּפ יד טימ ןעגנואיצַאב עטוג יד ןענייז ,גנילרעב קינװָאקלוּפ טימ
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 טזעלעגפיוא ןרָאװעג זיא ײַאקשושטשַאק; ןָאיגעל רעשיליוּפ רעד .ןרָאװעג עילַאק ןצנאגניא
 ,ץװקסָאמ ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא יקסוועשאלימ רידנַאמָאק ןייז ,19423 רעבמעצעד ןיא
 ,"ץסייוא יד טימ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה עקירעביא יד ןוא טנּפָאװטנא ןרָאװעג -- לייט ַא
 ,ןעייר עשיטעװָאס יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא -- לייט ַא

 ,40-39 יזז ,'ג יבוח ,"תשרומ, ,י"קובילנ תשרּפע (7

 ,345-333 יוז ,"קאדעראוואנ סקנּפ, (8
 ,186:168 יזז ,"יצנאה ביואה לומ, ,"סעשטשופ ןוא רעדלעו יד ןיאק (א8
 -רָאּפעד זיא סָאװ ,עווָאנָאראוו ןיא קָאשישייא ןופ טילּפ ַא ,יקסווָאלאכימ רעטלַא (9

 יז ןעמונעצ ,סקיב ַא טפיוקעג ךיז טָאה ,רעװָאנָארָאװ ךָאנ טימ עדיל ןייק ןרָאװעג טריט
 רעד ןיא עדיל ןופ ןפָאלטנַא ןַאמ טרעדנוה ךָאנ טימ ןעמאזוצ ןוא ןלייט עגיילק ףיוא

 "אבסיוא ךיז גָאטײב ןוא טכַאניב ןעמ טגעלפ ןייג ,רעדלעװ רעקָאבילאנ יד ןופ גנוטכיר
 זַא ,טלייצרעד ,רָאי 2 רענַאזיטרַאּפ סיקסלעב טימ ןעוועג זיא סָאװ ,יקסוװָאלאכימ ,ןטלַאה

 ילימ עקיטכיװ ערעדנא ןוא סעינילךַאב ,ןקירב ןסיירפיוא ןעװעג זיא טעברא רעזדנואג
 "ץטילימ רעדָא ןטמַא-יצילָאּפ עשיסורסייוו רעדָא עשטייד ףיוא ןלַאפנָא ,ןטקעיבַא עשירעט
 גנונעדרַא רעסיוועג א טיול, םירעיוּפ עקימורַא יד ייב ןעמענ רימ ןגעלפ ןסע ,ןטקנוּפ עשיר
 ידוהי) ןדיײדלַאװ ךוב ןיא ןבירשַאנ יונעג זיא --- וצ רע טיג -- ץלַא סָאד ,םעטסיס ןוא
 היתורוק ,קושישייא) "יקסלעב רעדירב יד ןופ תירבע ןיא ןעגישרעד זיא סָאװ ,(רעי
 ,(122:111 'יזז ,"הנברוחו

 ,346"350 'זז ,וו"צד ,"קאדעראוואנ סקנּפײפ (0
 ,353 יז ,"קאדעראוואנ סקנּפ. (1
 ,49 יז ,ייםינזיטרּפ; ,הפי .י (2
 ,321 יז ,1 'ב ,וויצד ,שטיװָאנַאגַאק ,מ (3
 יעמַא רעד, ."דלַאװ (רעקאבילאנ) ןיא ָאטעג (רעדיל) ןופ, :ןרעטשלעגנע .ל ((3

 ,1953754 ,"רענַאקיר
 יא ךרכ ,יייצאנה ביואה לומ, ןיא ,ײָאטעג רעקסנימ ןיא רעלדניברַאפ-רעדניקא (4

 . ,14773 יז
 ,637645 'וז ,י"רימ רפס, (5
 ,351 יז ,1 'ב ,וו"צד ,שטיװָאנַאגַאק .מ (א5
 157 יזז "ןַאזָאק ,עיורד ,ואטסָאּפ ,שטיװַאלינוד ,ענזיצשואקראש ,קַאבולג ןברוח- (6

 ,רעטייוװ ןוא
 ,412-403 יזז *ץיטַאימעס תליהק, ןיא ,"עקנַאיטרַאּפ ןיא, (7
 ,721 יז ,1 יב "עגליװ ןברוח סיקסניגרעשטאק .ש (8
 ,343'344 יזז "ילבש סקנּפא : ימלשורי .י .ש (9

 ,7271 יזז ,1 יב *רענַאזיטרַאּפ עשזדיי יד ןופ המחלמא (0

 םטסמ 20621ס0װמע שש (3861680מ 9493 יזז 1
 ,1946 ,7 ינוי ,ָאגַאקיש ,"רעירוק רעשידיא, (א1
 ,1947 ץרעמ ,ןכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ, "ןישזָאלָאװ םורַא, (2

 ,רעטייוו ןוא 298 יזז ,ןטרָאד (3
 ,78711 יזז ,1948 רעבמעטּפעס ,ןכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ,, (4

 ,209-199 'יוז ,"ץיבוקשודר, (5
 רעזנואק יקסניויא .ב ןוא .װ ןופ טײצרָאי רעשיגַארט רעט5 רעד וצ .םחנמ (6

 ,1948 ,ינוי 230 ,זירַאּפ ,"עמיטש
 ,2127210 יזז ,"םינזיטרּפ םע תורעיב, ,"ץיבוקשודדג (7

 ,160 יז ,"ץנליװ ןברוח. ,יקסניגרעשטאק .ש (8

 ,159 יז ,װ"צד ,יקסניגרעשטאק (9
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 ןילָאװ

 ,(547545 יזז ,"םיצאנל תודגנתה ירקמ/ יּפאק) "ןורכזה רפס -- הנבורג (
 ,.צעד ןוא 25 .ןָאנ "טייקינייאק רעװקסָאמ רעד ןיא שידיי ןיא ךיוא טקורדעגּפָא (2

2, 1943, 
 .רעטייװ ןוא 279 יז ,"ץרימידלו רפס; ןיא םידודנו לוכש, ,סַאב בקעי (3
 ,67764 יוז ,3 יב ,יירבע ןטנעַאנ ןופ, (4
 ,66:59 יוז ,1948 .טפעס ,"ןברוח ןטצעל ןופ, (5
 ,331:440 יז ,"םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא עטילדזםילשורי, (6
 ,רעטייװ ןוא 562 יזז ,"ןורכיזה-רפס -- הנבורג (7
 ,2217220 'וז ,4 יב ,י"רבע ןטנעָאנ ןופ, (8
 1947 ,7 .רנ ,שזדָאל ,(שיליוּפ} "ַאװַאלס עשַאנ, (9

 94) 2121126 04 486 ה21ג)0/ עׂשג/ (0/10010219 01 22241) ק. 444

 ,רעטייוו ןוא 562זז ,"ןורכיזה רפס -- הנבור, (0
 ,(שיסור) טסייג ןיא עקרַאטש :וועידעוודעמ ,ד (א0
 ,1945 ,3 ילוי ,זירַאּפ ,"עסערּפ עיינג (1

 ,567"570 יוז ,"םינאזיטראּפ םע םידודנב; ,"ןורכיוה רפס -- הנבור , (2
 ,רענַאזיטרַאּפ רעשטיװָאנַארַאב יד ןופ (3
 ,414 יז ,"ץירוקע 4
 ,429"420 יונג ,"ץירוקש (5
 7047703 יזז ,1 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפס, ןיא ,ןילװ ימחול :לגס והיעשי 6
 | 7087704 יוז ,וו"צד (א6
 142 יז "ךוב-רוכזי ץינעמערק, ,"ןברוח ןיא ץינעמערק טָאטש ןיימ, ,גרעבנעדלָאג .מ (7
 תטסמ 20421סת0מ7 שש 28044408 1 0002408 99728 יזז 8

 ,רעטייוו ןוא 274 יז ,"ינרס תליהק, (9
 ,314 יזז ,ו"צד (0

 ,334-221 יוז ,"ינראס תליהקל רוכזי רפס, --- "רענאזיטרַאּפ וצ ַאטעג ןופ- 1
 ,398 יז ייקצול רפס, (2
 ,ןכנימ "ןברוח ןטצעל ןופע ןיא ,(ןַאמטיױה ריאמ ןופ תודע תיבג) --- "קצולא (3

 ,1946 ,רעבמעוװָאנ-רעבָאטקָא
 ,517*518 יוז ,"קצול רפסע (4

 ,5207518 י'זז ,ושיצד ,"הנחמה לוסיח ברע דרמה, (5
 ,5127214 יז ,"קצול רפס, (6

 ,522520 יזו ,ייקצול רפס, 7

 ,59766 יוז ,1948 ,רעבמעטּפעס ,"ןברוח ןטצעל ןופא (8
 ,69767 יוו ,וויצד (29
 ,רעטייוו ןוא 563 יז ,"ןורכז רפס -- הנבור, (0
 ,1948 ,7 .ּפעס ,זירַאּפ ,"עמיטש רעזדנוא, (1
 ,15774 'וז ."ןאזיטראּפ ןשידיי א ןופ תונורכזע (3
 ,369 'ז ,"ץערימידלו רפס, ןיא ייתייה רענ, :שטשעל ףסוי (4
 ,393"394 יוז ,"ץערימידאלו רפס, (5

 ,429-431 יזז ,"ץרימידאלו רפס; ,םידודנו לוכש ,סַאב .י (6
 ,563565 יז ,י"ןורכזה רפסש -- הנבור (7
 ,450"463 יוז ,"ץערימידאלו רפס, (8

 ,429-391 יז ,"םידודנו לוכשע (39

 ,30 יז ץבוק ,ןילהָאװ טוקלי (0
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 ,112:109 ,2 'ב ,וו"צד ,שטיוװָאנַאגַאק .מ 1
 ,321*336 יזז ,"ץרימידאלו רפס, ןיא ,"ינב תאו יתוא, ,םיױבלעּפא המלש (42

 ,25-24 יוז ,א"י ץבוק ,"ןילהָאװ טוקליג (2
 ,17-16 ידו ,"ףןַאזיטרַאּפ ןשזידיי א ןופ תונורכז, (3
 ,"ץּפָארײא חרזמ ןיא רענַאיטרַאּפ עשידיי יד ןופ המחלמ יד, ,שטיוװָאנַאגַאק .מ (4

 ,318215 יזז ,2 'ב
 6127661 'וז ,ו 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפסק ((4
 ,רעטײװ ןוא 179 יזז ,ושיצד ,קושטלַאקַאב .מ (5

 ,34272341 יוז ,1 יב ,װייצד ,שטיװָאנַאגַאק .מ (46
 רעד ןוא ,ןילָאװ טימ דנאר םייב עיסעלָאּפ ןיא טגיל קינרעס לטעטש סָאד םגה 7

 טייקיטעט-רקיע ןייז רעבָא זיא ,עיסעלָאּפ ןיא לייט םוצ קיטעט ןעװעג ךיוא זיא דַאירטָא

 .ןילָאװ ןיא ןעװעג

 ןיא ןלַאפעגנײרַא ,טגָאזעג יװ ,זיא ,סעדָא ןופ טמאטשעג טָאה סָאװ ווָאגונא (48
 ןיא ןפָאלטנַא ענעגנַאפעג 4 ךָאנ טימ זיא רע ןענַאװ ןופ ,לעװָאק רעטנוא טפַאשנעגנַאפעג
 ןַאמ 65 זיב ןסקַאװעג זיא סָאװ ,עּפורג ַא ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה רע ואו ,דלַאװ
 .רעדלעוו רעקסניּפ יד ןיא קעװַא רעטעּפש זיא ןוא רעוװועג ןגָארקעג

 "גנוקינײארַאפ,-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןדַאירטָא ןזיװַאב ךיז ןבָאהס ןעװ ,רעטעּפש
 ןטרָאד ןרָאװעג וָאגובַא זיא ,ָאמגעיב .נעג ןוא וװָארָאדָאיפ .נעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 -עגסיוא ללכב ךיז טָאה ווָאגובא ,בָאטש ןופ דילגטימ ַא ןוא טסניד:ריּפשסיוא ןופ רידנַאמָאק
 רעד ןופ ןעמוקַאב טָאה ןוא טיײקנקָארשרעדמוא ןוא טייקטגאװעג ןייז טימ טנכייצ
 ,סנדרָא ןוא ןלַאדעמ ליפ טנוריגער רעשיטעװָאס

 ,188-186 יזז ,ו"צד ,קושטלאקאב -ןילעפ .מ ((
 ,178-172 יזז ,ו"יצד ,קושטלַאקַאב-ןילעפ .מ (א9

 ,290 יז ,ווייצד ,קושטלַאקַאב-ןילעפ .מ (6

 ,505-503 יזז ,ייץירוק, 1

 ןעמוקעגקירוצ ,ריציפָא רעשיטעװָאס סלַא ,ןַאמנעדליג החמש זיא גירק ןכָאנ 2

 ןוא רעטסעװש ןוא רעטומ ןייז ןופ רעדרעמ םעד ןפָארטעג טָאה רע ואו ,ץערָאק ןייק

 ןכָאװ עכעלטע ףיוא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג רַאפרעד זיא רע ,ןסָאשרעד םיא
 ,"להיוז רפס, ,"ןמנדליג החמש ןזיטרּפה יּפמ; גנולײטּפָא ףָארטש רעשירעטילימ א ןיא
 ,רעטייוו ןוא 294 יז

 ,436 יז ,"ץירוק, (3
 ,490"493 יזז ,"ץירוק , (54
 ,"ליהיוז רפס, ,"אשימ ָאידאיד, ןופ ,גנולײטּפָאענַאזיטרַאּפ יד ,ץיבונהכ ,מ 5

 .רעטייװ ןוא 219 יזז
 ,21720 .בָעפ ,זירַאּפ ,"עסערּפ עייג, ,"ןטנָארפ יירד ףיוא ףמַאק א, ,אשימ אידאיד 6

8, 
 ,106'105 'זז ,1960 ,עװקסָאמ ,"לסכייוו רעד ןוא ןאס ןפיוא "דייר, רעד, (6

 ,210 יז ,וויצד ,קושטלאקַאב .מ (=7

 "רענַאזיטרַאּפ ןיא 1943 הנשה-שאר ןוא *ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ , :ןַאמכָאה םייח 6

 ,462:453 יזז ,"קודהוהידיווד ןורכזה רפסא ןיא --- ,"דַאירטַא
 ,10 יז ,1946 יַאמ ,"גנוטייצ "רעגאל רעגרעבסדנַאל ,, (9

 | יו ץבוק ,"ןילהוו טוקלי, ןיא ירמת ,מ (0

 ,296'300 יוז ,"זוקנודרוה רפס, ןיא "ןשינעבעלרעביא עניימ,ג 1

 טָאה ,רעריפ-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור רעטמירַאב ,קאפווָאק שטיװעימעטרַא רָאדיס (2

 רע ןעװ ,1941 רעבמעטּפעס ןיא ,דנַאלסור ןיא ןביוהעגנָא טײקיטעט-רענַאזיטרַאּפ ןייז
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 טנגעג ןיא גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעד טימ ,וועינדור ,מ טימ ןעמַאזוצ ,טריפעגנָא טָאה

 עשטייד יד ןופ ןקור ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא "טסאלבא;-רעווָאקראכ ,ימוס טָאטש רעד ןופ

 רעקסנאירב יד ןופ רעבירַא ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ סקַאפװָאק ןענייז רעטעּפש ,ןטנַאּפוקָא

 ןירַא ןוא ,עעַארקוא ןייק ,דנַאלסורלַארטנעצ ןיא לושטופ טָאטש רעד םורָא ,רעדלעו

 .טעּפירּפ ךייט ןפיוא עיליטָאלפ עשטייד יד טעטכינרַאפ ןבָאה ייז ואוו ,עיסעלָאּפ ןייק

 עיצילַאג תרזמ ןייק ןיירַא תוחוכ סקַאפװָאק ןענייז ,ןילָאװ ןרישרַאמכרודַא ןכָאנ

 יּמָא סקַאפװָאק ןענייז טייצ עצנַאג יד ,ןטַאּפרַאק יד וצ זיב "דייר, א ןטרָאד טכַאמעג ןוא

 סָאװ ,דנַאלסור ןיא גנוריפנָא-רענַאזיטרַאּפ רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןעגנולייט

 ןרָאטקורטסניא ,ןטנעמַאקידעמ ,רעוװעג ,ןשטנעמ טימ ,ןטנאסעד ךרוד ,טגרָאזַאב ייז טָאה

 .ויאאא

 ןיא ןוא עיצילַאג ןיא 1944 .נַאי ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא ןיילַא קאפווָאק

 ףיוא ןרָאװעג ןפורעגנָא ןַאד זיא גנוקינייארַאפ ןייז .טנָארפ ןרעטניה ןרָאװעג טריאוקַאוע

 ,ארָאגישרעװ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעבירַא זיא ןוא ,ןעמָאנ ןייז

 "עגנָא טָאה רע ,רָאיַאמ-לַארענעג ןופ גנַאר םעד ןעמוקַאב רעטעּפש טָאה קאפווָאק

 ןיא ןבירשַאב טָאה ארָאגישרעװ ךיוא ."ןטַאּפרַאק יד זיב לויטוּפ ןופש ךוב סָאר ןבירש

 ןטַאּפרַאק יד ףיוא דיירע םעד םערָאפ-ךוב ַא

 ,"רעיב תזחוא שא, לַאטנעזָאר ,ג (3
 ,146:138 'זז ,ךוב רעט2 (שיסור) *ןסיװעג םענייר טימ ןשטנעמ, (3

 ,135 יז ,ײטַאלַאקס תליגמ ,לטעטש ַא טברַאטש סע, :דרָאבסײװ .א (2

 ,2887262 'זז ,2 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפס, ןיא ,קאפבוק תביטחמב םידוהי םימחול (3

 ,4977494 יזז ,י"ץירוק, (64

 ,502 500 'יוז ,"ץירוקא (6

 ,494"497 יוז ,"ץירוק (6

 ,רעטיײװ ןוא 107 יזז ,"םינַאזיטרַאּפ, יּפַאק ,"בובלסינטס ,ךיתוברח לע, ,ץייוו ימא (7
 109604 1060600200 004608/0000. (22/419208 18 (12411014) תם. 022 (7

 ,124125 יוז ,"לסכייו רעד ןוא ןַאס םוצ ךייר רעד, (7

 רעװָאכעלעשז ןופ ךוב רוכזי ןיא ,=רענַאזיטרַאּפ עשזיטעװָאס טימ,, :שזאצראק .מ (7
 | ,213-211 יז ,"הלהק

 ,"רענַאזיטרַאּפ עשידיי טימ רידנַאמָאק ןשיטעװָאס ןופ שינעגעגַאבק ,וָאסרעּפ .ש (8
 ,1946 ,טסוגיוא-ילוי ,קרָאי-וינ ,ייטייקינייא,

 ,1946 ,26 ץרעמ ,זירַאּפ ,"עסערּפ עיינ, (9

 "טנעמענרעוָאג לארענעג , ןיא ןדנאמשפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ
 ,(194575) ןרעגַאל יד ןיא ןוא

 : גנולמַאז רעד ןיא 424 יז ,קינשוארק .ה ןופ "ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדײ, (}
 /402100016 269 55. 542424465 8244 }1 447 יז ,װ"צד (א1

 רפס, ןיא ,ײדנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ םַאטשּפָא רעד, :ןַאמטוג לארשי (2
 'ה/128520/6 04 עטז1סע/סג2מ !סשזץ" ןיא טקורדעגרעביא "ריעצה רמושה
 .רעטייװ ןוא 157 'זז

 .265 יז ,"ַאטעג רעוװעשראוו ןופ ןציטָאנ, (א2

 ם. }. 116110192. אסשש 5006/069 10/ 186 1118106ע/ 01 16 902/946 (9

 (606060 1/01:19108 , 324 (29מ60 800660 א8 153 4

 ,1946 ,18 ,רנ ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזנואא (4
 ,עשרַאװ ,"עמיטש-סקלָאפ, ."טקנופ'דנעװ א סע זיא ןעװעג  .אזאלעשז הנ 5

 ,1966 ,19 לירּפַא
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 ם. 1. 1410101182 ,ווצד (6

 ,157 יז ,עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוחפ .טדַאטשיײנ .מ (

 ,לקיטרַא סנַאמרעקוצ .י ,1955 ,19 לירּפַא ,שזדָאל ,"ןבעל עיינ סָאד;, (8

 ,195 יז ,"ןלייצרעד תוברוח, ןיא טריטיצ ,"הרובג ןופ לייזרעייפ רעד, :רעסאוו .ה (9

 : ,30 יז ,"טנעװ עקידנלַאפ ןשיװצ, (0
 "ה'ת6 2600: 04 ןט1868 81/000 00206עם308 106 (0תזופונתש 1ת 186 1

 (3066600 01 302ע4980

 ,"הרובג ןוא ןייּפש ךובלמַאז ןיא ןענישרעד זיא םודנַארָאמעמ ןופ טסקעט רעלופ 2
 ןיא ךיוא ,1951 ,יינ ,"ןיעּפמאק-תורדתסה, ןכרוד ןבעגעגסױרַא

 'דנ:161:01102110מ 24 12681312006/
 י"טנעו עקידנלאפ ןשיװצ, (4

 ,315 'וז ,1955 עשרַאװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד :קרַאמ .ב 3
 ,328---320 'זז ןויצד (5

 ,162 יז "1814 2ת0/01006414 20609260מ02" ןיא ךנַאטשפיוא ןגעװ ץיטָאנ (6

 ,1966 לירּפא ןט19 ןופ "עמיטש-סקלָאפ, ןיא אקרעטאווק .א ןופ לקיטרא ןוא

 ,2117270 יז ,'א ךרכ ,יייצאנה טיואה לומ, ,"!דיי ַא ןיביכ ,ָאי .. א ,יקצעלדעש יבצ (7
 ,1947 ,לירּפַא 2021 ,זירַאּפ ,עסערּפ עיינ (8

 'יאז1גזג 808210136687 . . . 1292 6210, ! 19741966 ,עשרַאװ (9

 ןופ טצעזרעביא) *ײמרַא-סקלָאט עשיליוּפ ידע טכירבלָא .י ןופ רושָארב רעשטייד רעד ןיא

 ןסיורג א טאהעג טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד זַא ,ןזיװעגנָא טרעװ (שזלוּפ

 -פיוא עקידרעטײװ יד וצ טכַארבעג ןוא ללכב ןדיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןיפיוא סולפנייא

 ןענעז ןדנַאטשּפױא עקיזָאד יד; -- .דנַא .א רָאביבאס ,עקנילבערט ,קָאטסילַאיב ןיא ןדנַאטש

 ןלַאנָאיצאנ םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק רעשיגַארט ךיוא ביוא ,רעלופמור ַא
 .(35 יז) ,יןליױּפ ןופ ףמאק-סגנואיירפַאב

 רענַאקירעמַא ןכרוד טיוט ֹוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ 1947 ןיא ןיא סָאװ ּפאַארטס (0

 ,טיוט םוצ טכירעג ןשיליוּפ א ךרוד ןרָאװעג טּפשמרַאפ ,1951 ןיא זיא ,וַאכַאד ןיא טכירעג

 רעגרעבנרינ ןכרוד ןענייז ,ןענייז .ס,ס יד .ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא לייטרוא רעד ןוא

 -ַאגרָא עלענימירק סלא ןרָאװעג טנעקרענָא ,רעכערבראפ-סגירק עשטייד יד ןגעק טכירעג

 .פ .נעג .גירק ןופ ףוס םוצ ןלאפעג ןענעז קינצַאבָאלג .א ןוא רעגירק .פ .נעג .עיצאזינ

 רַאפ רַאסימָאק ,עבוק םלעהליוו .ןדנואוושראפ זיא ,עיצילאג-חרזמ ןופ ןוילת רעד ,ןַאמצַאק

 ןיא קסנימ ןיא עבמַאב רעטגעלעגרעטנוא ןא ךרוד ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא דנַאלסורסיײװ
 ,1943 רָאי

 ."ןעמַאלפ ןיא סָאטעג, (א0

 םטסמ 20671סמת/ 60 7 1

 רעשיצאנ רעד ןגעק םוטנדיי רעװָאכאטסנעשט ןופ ףמַאק-דנאטשרעדיו רעד (22

 ,2111192 'וז ,ײלַאערטנַאמ ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רעװַאכאטסנעשט , ךובלמַאז ןיא ."טכַאמ

 ,69760 ושיצד (3

 ךובלמַאז ןיא ,עקורק .מ ןוא ענראשט .א ,רענערב .ל ןופ תודע תיבג (24

 ,223'226 יזז ,"ןדיי רעוואכאטסנעשט,

 ,356"360 יזז ,"ןידנב סקנּפ. (5

 ,3657364 'וז וויצד (26

 1965 ,רוגי קשמ ,"רוגי רפס,, ןיא 330-325 יזוז ,ןברוחו האוש ימיב (א6

 ,306 יז ,"ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנאטשפקוא רעד. ,קרַאמ .ב (7
 ."שילַאק רפס, ןיא 6117607 'וז ,סקארָאב קעדע (א7

 ,/1939-1945 ,םוטנדוי רעקָאטסילאיב ןופ םוקמוא רעד, .,רענזייר לאפר (8
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 ,54 יז ,*ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא םוקמוא ןוא ןבעלע .יקסװָאניטנעמעלק ,ד (09
 ,רעטייװ ןוא 117 יזז ,יב יבוח ,"תשרומ טוקליק (0

 ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ גנוקיליטרַאפ ןוא ףמַאק רעד, ,רענטאד ןועמש ,רד (1

 ,68 יז ,(שיליוּפ)
 .ביבא לת ,"תרתחמה ישנא, ןאמסָארג ,כ (2
 ,131 '7 ,1946 רעבמץווָאנ ,,* ,ג "טייצ רעזנואג דלאגניטע .ד (2
 ןא6 8100160421. '(ג01ע044 1000010601+ 08 186 2121/9108 260016" (3

 3264 4296: 8061166ת, את. 14 1964-10653.

 ,ןדיי 200 יד ןופ ,33-232 יזז ,1945 .צצד ,ייטייצ רעזנוא, ןיא ,"ענדָארג ןברוח, (א3

 רעדלעװ יד ןיא טבעלעג לייט ַא טָאה ,ענדָארג ןייק ןעמוקעגקירוצ גירק ןכָאנ ןענעז סָאװ

 ,רענַאזיטרַאּפ ןשיװצ ןעװעג זיא לייט ַא ןוא

 ,רעטייװ ןוא 659 יזז ,"תוליהק עטקיליטרַאפ 5 ןופ סקנּפ , (3

 ,רעטייוו ןוא 678 ,וויצד (ג2

 ,רעטייוו ןוא 674 יז ,וו"צד (3

 ,2227213 יוז ,"םינַאלס סקנּפ; ..י"םידודנ םילוגלג, (3

 רעד ןיא קיטעט ןעװעג ןוגנאמ עזיל ןיא ,1920 רָאי ןיא ענליו ןיא ןריובעג (4

 תעב ויא ןוא ןטעװַאס יד רעטנוא "ריעצה רמושהפ ןופ גנוגעוואב רעשידרע-רעטנוא

 ,1943 רַאורבעּפ ןט17 םעד .אפ.פ ןיא ןירעלדניברַאפ ןעװעג ,עיצַאּפוקא רעשטייד רעד

 ייב ןעמוקַאבסיורַא טלָאװעג טָאה סָאװ ,ָאּפַאטשעג רעד ךרוד ןרָאװעג טקינייּפרַאפ יז זיא

 רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא סע זיא ןעמָאנ ריא ףיוא .אפ:9 רעד ןגעװ םיטרּפ ריא
 ."טפור עזילע --- ,.אפפ רעד ןופ לאראפ

 .רעטייו ןוא 181 יזז ,תישילש הרודהמ ,יירפאב תובהל , (5

 ןופ ןובזע ןופ לייט םענענופעג ןופ ךמס ןפיוא ,טלייצרעד (?רענווא)ק אבא יוװ (6

 רעייז עינָאטסע ןיא ךיוא טצעזעגרַאפ .א,פ.פ ןופ םירבח יד ןבָאה ,ענליוו ןופ קורק ןַאמרעה

 ןפיוא ,אווראנ ךייט םעד ןעמיװשרעבירַאַא ןזיװַאב וליפא ןבָאה עקינייא ,טעברַא-ספמַאק

 ,רעריפ-רענַאקטרַאּפ עקיטרָאד טימ טקַאטנָאק א ןדנוברַאפ ןוא דַארגנינעל ןופ טנַארּפ

 יד ןיא ךיוא ןיא ,ייז קנַאד א .ףמַאק ןוא) ןעװעטַאה רַאפ ןגעװ טכוזעג ןבָאה ערעדנַא
 טָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ עלַא ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעוועג ןרעגַאל עשינָאטסע

 ,(378-315 'וז ושיצד ,קאשטראק ,ר) ןטקַא-שזַאטַאבַאס טריפעגסיוא

 .רעטייוװ ןוא 209 יזז ,"דרמו ןברוחא רזל .ח (7

 9088 'ז ,1 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפס ןיא "ץוראנ תשרפע (8

 ןופ זיא ,טרידיװקיל ןעװעג ןיוש זיא ענדַארג ןיא ַאטעג סָאד ןעװ ,1942 ףוס (9

 טרעהעג "רענדָארג, יד וצ ןבָאה ,ןיקסנאצשאמאז ץוח .ענליו ןייק עּפורג א קעווא ןטרַאד

 ,ןאמזירב הרופצ ,שטיבויל ןבואר ,גרעבנעטכַארט קילַא ,םיובסונ בייל ,יקסנישטערעד ןורהא

 ,ןלַאפעג ןענייז 2 עטצעל יד ,ןַאמצלַאז רעזייל ,רעדיינש קעטול ,קינזער ,ץישפיל יבצ ,אקליא

 ,308 יז ,וויצד רזל .ח (0

 ,660 'ז "ןאיצניווס רוזיאל ןורכיז רפס, ןיא "טנעה יד ןיא רעװעג טימ, 1

 ,2197218 'זז ןויצד ,קאשטרוק .ר (42
 ,253"252 יזז ,וו"צד ,רזל .ח (3

 ,258 יז וויצד ,רזל .ח (4

 ,298 יז ,וויצד ,רזל .ח (5
 ,293-291 יז ,וו"צד (6

 ,1167111 יז ד"כשת ,ב יבוח ,"תשרומ טוקלי, "םקונה, הטמ לש "םיעצבמה ןמוימ, (7

 ,דיוװ,ק,נ ןופ ריציפָא רעד טריפעג טָאה גנושרָאפ יד זַא ,טלייצרעד קאשטראק .ר (48
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 טָאה רענװאק ןוא ,שטיועקנאטס (טאיראסימָאק-סטייקרעכיז ,שיטקַאפ רעבָא ,ןרעניא)
 ייב ,לנ,דיא רעוועג ,לויטש ,ןעמונעג ןײלַא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ךיוא זַא ,ןזיװעגנָא
 רעװעג ןייק ןעמוקַאב טינ רעירפ ןבָאה ייז לייוו ,דלודעג סָאד טצַאלּפעג טָאה ןדיי יד

 ףרַאש טָאה רענוװָאק .חצר תוכמ ןגָאלשעג ןעמ טָאה ןדיי עטשרָאפעג יד ,ןטנַאסעד יד ןופ
 טגַאזטנַא ךיז טָאה ןוא ,ןדיי רָאנ ןפָארטש ןגעק ללכב ןוא םעד ןגעק טריטסעטָארּפ
 שטיוועקנאטס .ןסקַאװעג זיא רעגַאל ןיא גנונַאּפש יד .עקידלוש ןופ ןעמענ יד ןבעגוצסורַא
 ,עװקסָאמ ןייק טריפארגעלעט טָאה ןעמ .ןרענװָאק ראפ ףָארטש-טיױט טרעדָאפעג טָאה
 -מוא ןוא טסערַא ןופ ןרענוואק ןעיירפַאב וצ הבושת א ןעמוקעגנָא זיא סע ןענַאװ ןופ
 | .רעוועג סָאד םיא ןרעק

 ,שיטימעסיטנא ןינע ןצנַאג םעד טריפעג טָאה שטיוועקנאטס זַא ,וצ ךיוא טיג קאשטראק
 ,יקסנילּפאק ,ש ןוא אקסוואראב ענעיכ ןטסינומָאק יד טצעזענּפָארא ךיוא טָאהמ

 ,1117110 יזז ,ד"כשת ,ןסינ 'ב תרבוח ,"תשרומ טוקלי; (8
 1660 'וז ,"טנעה יד ןיא רעװעג טימק :לטיּפַאק ,"ןאיצניוס רוזאל ןורכז רפסא (49

 ,רעטייוװ ןוא

 ,319-320 י'זז ,"רוגי רפסא ןיא "לייחו ןזיטרּפ, (0
 .רעטייװ ןוא 1727 יזז ,"ןאיצניווס רוזאל ןורכז רפסע (1
 ,287"293 יוז ,ייקאחעראוואג סקנּפא ןיא "טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןדיי 2300 ױװַא יו, (2
 ,317 יז ,"קאדעראוואנ סקנּפ, (3
 .רעטייו ןוא 2238 יזז ,י"קאדעראוואנ סקנּפ, (4
 תטסת 20021סתנמ/ ןיא יָאנטרָאּפ ןוא שטיװָאקרעב .ע ןופ תודע-תיבג 5

 | ,128'182 יזז
 ,368 יז 359'1361 יזז ,ילטעשז סקנּפ, ,*ןטַאטשרַאװזָאטעג רעקעדראוואנ יד ןיא , 6
 1. 10מסמטג2טזמ. 080618/00064. 1100 510:ע 04 8 260016"* 2287220 יוז 1

 ,9391 יזז ,ײדנַאטשפיוא ןיא סָאטעג יד, .ןַאמדיּפש .ל (7
 ,3817373 יז ,"וװאלוּפ ךוב"רוכזי, 8
 ,222 יז וץצד ,םיובנענעט ,י 9
 ,549-552 'וז ,"ןילבול ןופ ךוב סָאד, ןיא ,"דנַאטשרעדיװ ןיא ןדיי רענילבול, (0

 ,355 יוז ,"ןילבול ןופ ךוב סָאדע (1
 ,2837282 'ו ,"װָאשוקראמ לטעטש ןופ הרובג ןוא ןברוח,, (1
 ,374 יוז ,"װאלוּפ ךוב-רוכזיג (3

 ,4477427 יז וויצה .םואבנענעט .י (64
 ,323319 יזז ,"ןבעל ןרַאפ ףמאק ןיא; (4

 ,387 יז ,"װָאשוקראמ לטעטש ןופ הרובג ןוא ןברוח, (4
 171 'זו ,2 .ב "םידוהיה םיניטרּפה רפסא ןיא ,גובל רבעמ :ןמסורג הקייח 5

 | ,רעטייוו ןוא
 .260'261 יוז ,"הלהק רעשידיי רעװָאכעלעשז רעד ןופ ךוב-רוכזי,, (5
 ,210-267 יזז ."הלהק רעשידיי רעװָאכעלעשז רעד ןופ ,"ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןיא; (5

 .163141 יז ,"ךוב רוכזי יארָאגליב,, (5
 ,"לופמרּפ רפסע ןיא ,"אנוש ןשירעלטיה ןטימ ףמַאק ןיא ןדיי רעלאפמארפא (6

 ,3067304 יזז וייצד (7
 ,267 יז ,ןינאצ .מ ,ץודיה יאנותעה לש ויתומישרמ םיעטק ,"ץליק רפס, (8
 ,355 יז ,"ךוב רעמָאדאר סָאד , (8
 ידכ ,עיקַאװָאלס ןייק םירבח ענייז טקישעג "ץולחה, טָאה ,ןביוא טנַאמרעד ןיוש יװ

 ןיקטעבול היבצ .לארשי ץרא ןייק ךיז ןגָאלשרעד ,עינעמור ןוא ןרַאגנוא ךרוד ןלָאז יז

 יטָאלּפ עקמורפ טקעדטנַא טָאה עיקַאװָאלס ןייק געװ רעד זַא ,"רורד רפס, ןיא טלייצרעד
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 -ָאלס רעד ייב טרירטנעצנָאק ןטייקירעװש-עזייר עסיורג יד ץָארט ,ןַאד טָאה ןעמ .עקצינ
 האל טָאה ,טריטסערַא ןרָאװעג יא עּפורג עטשרע יד ןעװ .תוצובק ץינערג רעשיקַאװ
 ןַאד ןיא סָאװ ,ןידעמ .מ טימ ךיוא רעטנורעד ,םינקסע טימ ןדנוברַאפ ךיז ןייטשלרעּפ
 ןרָאװעג ןירעמ זיא ,טנַאקַאב יװ ,רעטעּפש) ץיוװשיוא ןיא הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג
 עטריטסערַא יד ןעײרפַאב וצ ןויװַאב טָאה ןירעמ .(עיבמעלגאז ןיא טַארנדוי ןופ רעריפ
 רעד ןופ בײהנָא ןיא ,ןאד .סעזיו םיצולח יד רַאפ ןגירק וצ טגָאזעגוצ ןליּפַא טָאה ןוא
 ןטאקיפיטרעס טימ ןדיי .עיצַארגימע עשידיי טביולרעד ןעװעג לעיציפָא זיא ,עיצַאּפוקָא
 ןיב ,טסעירט ךרוד י"א ןייק ןעװעג הלוע ןבָאה ,עשרַאװ ןופ בור'ס ,לארשזי-ץרא ןייק
 ,גירק ןיא ןײרַא זיא עילַאטיא ןעװ ,1940 יַאמ

 טריזינַאגרָא טָאה ,טעברַא רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,שטיװָאביײל-ןאבאל
 1940 טסברעה ןיא זיא רעטשרע רעד .רעלגומש-ץינערג ןופ ףליה רעד טימ "החרבה? יד
 -עגפיוא טָאה סָאװ ,קינלעגיצ המלש עיקַאװָאלס ןייק רעבירא ןבעל ןטימ קידנעריקיזיר

 -כָאנ ןבָאה םיא .םיטילּפ יד ןעמענפיוא ףיוא טַארַאּפַא ןַא טייז רעדנַא רעד ףיוא טלעטש
 ןטימ טלָאצַאב טָאה רעלגַאװ קיזייא .ןרָאװעג טּפַאכעג זיא לייט א .םיצולח ךָאנ טגלָאפעג
 רַאפ ,םיטילּפ 120 טרירטנעצנַאק עיקַאװָאלס ןיא ןיוש ךיז טָאה 1941 לירּפַא ןיא .ןבעל
 "ץולחה, ןופ רעיײטשרָאפ רעד .עװַאלסיטַארב ןיא ןטַאטשרַאװ טנעדרָאעגנײא טָאהמ עכלעוו
 ידכ ,ץייװש רעד ןיא סעיצוטיטסניא עשידיי יד וצ ףליה ךָאנ טעדנעװעג ךיז טָאה ןטרָאד
 ץרא ןייק ,עינעמור ןוא ןרַָאגנוא ךרוד גנורעדנַאװסױא עקידרעטײװ יד ןכעלגעמרעד
 -טרעו עקטיא ,ןַאמפיש קחצי ןענופעג ךיז ןבָאה םיצולח עטריפעגרעבירַא יד ןשיװצ .לארשי
 טסוגיוא ןטימ ןיא ץינערג יד רעבירַא זיא סָאװ ,יקסנאינראק ףסוי ,דראבלעג הנח ,םייה
 קיצנַאד ללה ןעוועג לּפטמ םיצולח ענעמוקעגנָא יד טימ ךיז טָאה ןרַאגנוא ןיא ,דנַא א ,1
 ,טַאלרַאקס ןוקנַאי -- עינעמור ןיא ,"ץולחהפ ןקיטרָאד ןופ

 טַאהעג ,עיקַאװָאלס ןייק רָאפּפָא ןרַאפ טָאה ,טָאגפלעה לאימחרי טימ שארב ,עּפורג ַא

 ץעשיצולח ַא ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו עשרַאװ ןיא 34 אנלעשזד ףיוא דיײשּפָא ןדנעריר ַא
 עג רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,"רורד, ןוא "ץולחה, ןופ זכרמ ןטימ ןעמַאזוצ הצובק עסיורג
 ;עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא םעד ןריפנָא ןוא ןריזינַאגרָא ןיא ,עודיכ ,לָאר עדנעטיײדַאב ַא טליּפש
 ךיוא ןבָאה סָאװ ,עכעלקילג עקיצניװ ןשיװצ ןעוועג ןענעז ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא טָאגפלעה
 ןופ ןסורג עטשרע יד ןופ םענייא ,גירק ןתעב ,טכַארבעג ןוא לארשי ץרא טכיירגרעד
 יד טרעדלישעג "תואטנגה תמחלמ רפס, ןיא טָאה טָאגפלעה .םוטנדיי ןשילוּפ ןטקיניײּפעג
 ץטכעלש יד םיא וצ ןייגרעד טעװ'ס ןעװ זַא ,ןדנערָאפּפָא ןדעי וצ ןעגנודנעו עדנעריר
 טינ ןבעל ןוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ,טנייה זנוא טימ ָאד ןענעז סָאװ יד, זַא ,הרושב
 -- ןעוועג זיא ןּפיל ערעייז ףיוא טרָאװ סָאד : לארשי ץרא ןיא םירבח יד ןגָאז רע לָאז ,רעמ
 ."המקנ ,טייהיירפ ,דנַאלמייה;

 םיטילּפ .דנַאלסור ףיוא עקַאטַא סרעלטיה זיב ןעגנַאגעגנָא זיא טעברַא עקיזָאד עצנַאג יד
 -רעדיו ןקיטרָאד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,עיקַאװָאלס ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןלױוּפ ןופ
 ,םוטנענַאזיטרַאפ ןוא דנַאטש

 ,104:101 יזז ,2 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפס. ןיא ,ןמסורג הקייח (8
 ,108-105 ידזז ,וו"צד (8
 ,ײטרַאּפ-םירעיוּפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה ייז םגה ,ןענָאילַאטַאב עקיזָאד יד ןופ לייט ַא

 טינ רעבָא ןבָאה ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג רעשיליוּפ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ
 ,ןבָאה רָאנ ,"סופ םייב רעװעג סָאד, ןטלַאה ןוא קיאור ןייטש ןופ קיטילָאּפ ריא טגלָאפעג
 ,"אװָאדויל ַאימרַאק רעד טימ קידנעייגטימ ןשטייד יד ןגעק וויטקַא טפמעקעג ,ךוּפיהל

 ,110-109 יזז ןוייצד (8

 גנַאפנָא זיא ,(.ס.צ) ןויצ ילעוּפ ןופ רעוט א ,םהרבא ,רעדורב ַא סיקסניפמעק דוד (8
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 ,ערעדנַא ליפ טימ ןעמַאזוצ ,טָאה רע ןענַאװ ןופ ,ענליװ ןייק ןינָאק ןופ ןפָאלטנַא גירק

 ,קרָאי-װינ ןיא טניואוו ,ללה רעדורב רעטעװעטַארעג א .לארשי ץרא ןייק ןעוועג הלוע

 םטטסמ 20021סזת/ . . . 8281 יז (9

 ,429-416 'וז "אקרק רפס? ןיא ,"אקארק וטיג ידרומ, רננימואב הירא ,רד (0
 ,429 יז ,ויצד ,רעגנימואב הירא 1

 ,4137412 יזז ו"צד ,םיובנענעט .י 2

 ,414 יז ןויצר (3

 ,1944 ,14 ילוי ,י"נ *רענַאקירעמַא, (אלב

 8. 1219000208. 1111101060948 ת011וץ8ג 24812893 2ע0סש. 514512 יז 64

 ,154 165 יזז "2ץ006582 (018201228014 0102. תטסמ 206021סז00/ (75

 ,405-406יוװ ,קינרעה ןמלק ןופ עיג ,"הליהקה תירחאק לטיּפאק 6
 468:415 יו ,(שיסור} "ענװװָאר רעטנוא ןעװעג זיא סָאד, :וועידעוודעמ .ד (א6

 "קַא ,3 .רנ ,ןכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ, .,ןייטשרעייפ קחצי ןופ תודע-תיבנג 7
 ,1946 ,רעבמעוװָאנ-רעבָאט

 ,203"308 יזז ,"װישטשרָאב רפס, ןיא ,*עדנַאב רעוישטשרָאב ידע : קרב ןב .וז .ב (אלז

 ,רעטייוו ןוא 107 יוז ,"םינאזיטוּפ, !ּפַאק ,"בובלסינטס ,ךיתוברח לע, :ץייװ ימא (8

 2437244 יזז ,2 'ב ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפסע .היצילג תודהי לע תרכ ,ןמסורג .ח (א8

 ,261 ןוא

 ,4187417 'זז ,חיצד ,םיובנענעט .י (9

 ,284"296 'וז ,"'ץאצובב ירמה תעונת, יּפַאק ,"שטַאשטוב רפס,, (0

 ,300-246 'וז ,"הקנודרוה רפס ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ, ,טומרעװ .י (0

 ,חיק-זיק יזז ,ךרוכ רשא תאמ ,י"אנילג תלהק, (1

 ,2 'ב םידוהיה םינזיטרּפה רפס ןיא ,242223 יזז ,היצילג תודהי לע תרכ (2

 די ןופ תועידי, ,"ןדיי ףליה ןבעג רַאפ ןדנוצעגרעטנוא רעפרעד עשיליוּפ ייווצ , (,(2

 ,21719 'יוז ,1951 לירּפא ,םילשורי ,"םשו

 גנולמַאז עט2 ,"רעקלעפ ןופ רעדרעמ, ןיא ,"רעדלעװו רעצַאיניפ, :ןילרעּפ ,מ ((2

 ,115:114 יוז ,1945 ,עװקסַאמ ,גרובנערע איליא ןופ

 ,ןרובלעמ ,"םוקמוא ןוא ןייּפ ןופ רעטעלב, גנולמאז ןיא ,"װעשטָאלז ןברוחפ (2
 ,105 יז ,1949 ,טעטימָאק-יָאוװיי,

 ,422"421 'וז ,ו"צד ,םיובנענעט .* 3

 ,498-491 יוז "װירָאק ךוב"רוכזי" (4

 ,182 ןוא 181 יזז ,"םישטנעיוושא,, ,ןאמדירפי .פ (7
 ,174 יוז ושצד (68

 ןטסעאט{מסמוע 1 21216:121} 2 (022506 404408011 14160016016461 טיש 201906 (9

 {?סזג 14

 ,"עינעודארדא, טפירשטייצ רעד ןופ קורדרעביא "עקנילבערט ןופ ןטכינרַאפ סָאד, (0
 םטסמ 2064216זממ ,188:190 יזז ןיא 1944 רָאי ןרַאפ 45 ,'רנ

 "ןורכזה רפס בורגנוא ןיא ,"עקנילבערט ןיא דנאטשפיוא רעד, ןאמזייר לאומש 1
 ,2237221 יוז

 ,10 ןוא 9 'זז ,רוביבָאס ןיא דנַאטשפיוא רעד ,יקסרָאשטעּפ .א (2

 ,185-188 יזז םטסמ 20421סזממװ/ ןיא ,ץטעמ עדלעז ןופ תודע-תיבג (3

 ,1917192 'זז וו"צד (4
 ,1947 טסוגיוא ,ןכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ (5

 ,140'146 יזז ,"אנ'זרווס ץביוטס רפס? ןיא ,"רעיבו הנחמב. :ץיבוקרב קיזייא (א5

 ,316"324 יזז ,ייאנ'זרווס-ץיביוטס רפס, (ב5
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 ,1947 ,טסוגוא ,ןכנימ ,"ןברוח ןטצעל ןופ, ,אװעשטידלַאק רעגאל ןיא 5
 ,190 יז וו"צד ,ןאמדירפ .פ 6
 -רעדנָאז, יד ןיא ןייג וצ טגָאזעגּפָא ךיז 1944 ץרעמ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשיכירג 0

 יַאמ ןיא טרזחעגרעביא ךיז טָאה עבלעז סָאד ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז ,סעדנַאמָאק
 רעד --- ,*עדנַאמָאק-רעדנַאז; רעד ראפ ןעטא ןופ ןדיי 100 טמיטשַאב טָאה ןעמ ןעוװ ,4
 יד, לקיטרַא ,413 יז) ?עידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא, רעד ןופ יז דנַאב ןיא וכלומ ףסוי טלייצ
 .("ןדיי עשזכירג ןופ גנוטָארסיױא

 ןבָאה עדנַאמָאק-רעדנָאז רעד ןיא ןדיי עשיכירג זַא ,טגָאזעג טרעװ לקיטרַא ןבלעז ןיא
 ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןדיי ןענאטשעגוצ ןענעז ייז וצ ןוא דנַאטשפיױא םעד טנַאלּפעג ךיוא
 ,ךורב-ףסוי לענָאלָאק-טנַאנעטײל ,ןריציפָא עשיכירג .ועג דנַאטשפיוא ןטימ ןבָאה טריפעגנָא
 בוט"םוי ןוא אסאראק םעס ,ךורב קחצי ךיוא יװ ,ןורהא סירָאמ ןוא יול ףסוי ןטנַאנעטײל יד
 ,(1953 ,אאאעוו "רעטעלביַאװיײ,, ןיא ,דנַאטשפיױא ןשיכירג ןיא ןדיי יד :ילעבאק קחצי) .לעיקאי

 םעד ךיז ןבָאה ץיטסעב ןאלא ןוא אברוו ףלָאדור ,ץיוושיוא ןופ ענעפָאלטנַא 2 יד (6
 -צג א ןבירשעגנַא ןבָאה יז .עיקַאװַאלס ןיא ,אנילישז ןייק ןגָאלשרעד 1944 לירּפַא ןט5
 רעשיטקַאפ רעד ןגעװ ןוא ץיוושיוא ןיא ןעיירעדרעמ עמאזיורג יד רעביא טכירַאב םעיוג
 ןריטרָאּפעד ןביוהעגנָא ןַאד טָאהמ ןעמעװ ,ןדיי עשירַאגנוא יד רַאפ רַאפעג רעדנעָארד
 ,ץיושיוא ןייק

 ,רד ןוא עװַאלסיטַארב ןיא לדנַאמסײװ בד לאכמ ברה ןעמוקַאב ןבָאה טכירַאב םעד
 -רעביא ןענעז טכירַאב ןופ סעיּפָאק .טסעּפַאדוב ןיא הלצה דעו רעציזרָאפ ,רעגטסַאק ףלָאדור
 ןטיור ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,עיקַאװָאלס ןיא שויצנונ ןכעלטסּפיױּפ םוצ ןרָאװעג ןבעגעג
 רענַאקירעמַא ןוא רעשילגנע רעד וצ טקישעגרעביא ןרָאװעג ךיוא ץייוש רעד ןיא ץיירק
 ,דנַאלסיױא ןיא טנַאקַאב ןרָאװעג ללכב זיא טכירַאב רעד .ןעגנוריגער

 -ירעד ןוא ןרָאטקַאפ עדנעפערטַאב יד טקריװַאב טינ ,רעדייל ,רעבָא טָאה טכירַאב רעד
 ,ןטנַאקַאב-קירעיורט םעד טכַאמעג ךיוא טָאה סָאװ ןע'נַאמכיא טרעטשעג טינ ךיוא רעב
 -ַאגנוא יד ןופ עיצַאטרָאּפעד יד ןריפכרוד --- ,סקָארט רַאפ ןדיי ןשיוטסלוא ןגעוו ןַאלּפ םענייז
 ,ץיושיוא ןייק ןדיי עשיר

 ,ךוב ַא ןיא תונורכז ערעייז גירק ןכָאנ טכעלטנעפערַאפ ןבָאה ץיטסעב .א ןוא אבר .ר
 *ז (גממס6 018176'1" :ןעמָאנ ןרעטנוא שילגנע ןיא ןענישרעד סנטצעל זיא סָאװ

 ,277"2187 יוז ןשיצד ,םיובנענעט .י* (7
 רעד ןיא ,212:279 יוז ָאדנַאמָאק-רעדנָאז רעד ןופ דנאטשפיוא רעד :ןַאמטוג .י (67

 '* או190000147 גנולמאז רעשטייד
 ,363 יז ,"ןידנב סקנּפ, ,רעויל דוד (8

 רעשידיי רעװָאכעלעשז רעד ןופ ךוב"רוכזי ןיא ,"םישטנעיװשָא ןייק זירַאּפ ןופ (9
 ,308 יז ,הליהק

 םזטמס םטזמ, .'101461531224 2 /490200142/ 0
 1268 001. 0002 81:20ס0 שש 6086101016 86 ןאסנסעג .5 'ז (1
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה יז ןעװ ,רָאא 8 טלא ןעװעג זיא םיובלעטייט אטוינ (2

 ,רעװעג ,ןריּפַאּפ עמליהעג עשרַאװ ןייק ןריפרעבירַא םייב ,טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז ,לדיימ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא יז אוו ,קסמָאדאר ןבעל עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעקניל ַא
 -עג יד .ָאּפַאטשעג ןופ טנעגַא ןטנַאקַאב ַא קידנסישרעד ,עפַאק א ןוא קנַאב-הכולמ רעד ףיוא לַאפנָא ןַא ןיא טקילײטַאב ןטרָאד ךיז טָאה יז ,ר,פיפ ןופ סעיסימ עלעיצעּפס ןיא ןוא
 ןרָאװעג טלייטרע זיא ריא ,ןליוּפ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ 1944 ילוי בײהנָא ןלַאפעג זיא יז .גלָאפרַעד ןָא רעבָא .רָאי ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,ריא ךָאנ דנַאי ַא טנדרָאעגניײא טָאה ָאּפַאטש
 ,יץיירק-דלַאװנירגא רעד





 ןעמענ ןופ לטעצכוז

 ,רעטייװ ןוא 190 ,189 ,סקעלַא ,װָאגובא

4, 426 
 113 ,112 ,םהרבא ,לאיבא

 384 ,.ש ,ןייטשנבא

 94 ,92 ,90 ,ךוד ,שטיוװָאמַארבַא

 125 ,םייח ,שטיווָאמַארבַא
 201 ..ס ,שטיוָאמַארבַא

 103 ,102 ,101 ,רייד ,.א ,יקסווָאמַארבא

 46 ,43 ,42 ,בייל לאומש ,,יקסניגא
 65 ,םולש ,קינלוגא

 וצ ,ןעגַא
 8 ,ענעריא ,שטיווָאמַאדַא

 138 ,לאכמ ,יקסנעזדא

 430 ,415 ,אאצוצ .ג .ה ,רעלדַא

 416 ,256 ,לחר ,ךַאברעיוא

 123 ,.א ,יקסווָאכושזָא

 234 ,יצירואמ ,ךעשזָא

 ,73 ,66 ,רידנַאמָאק ,ר"ד ,לאיחי ,סַאקטַא
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 105 ,104 ,שטיוָאנַאוװיא ןַאוויא
 60 ,רידנַאמָאק ,ווָאנַאוװיא

 318 ,קויסַאוויא

 421 ,142 ,רָאטקיװ ,יקסניוויא

 327 ,לארשי ,קישטליביא
 11 ,רונזיא

 141 ,עטָאנ ,סעקשטיא

 140 ,בקעי ,ןַאמלעדיײא
 433 ,אאאווו ,ףלָאדַא ,ןַאמכייא
 89 ,עינעשז ,םיובנעכייא

 101 ,יא ,ןָאסקיזיײא

 433 ,.א ,ךַאבנעזייא

 143 ,דוד ,גרעבנעזייא
 / 151 ,147 ,יטעב ,בשק-ןייטשנעזייא

 368 ,ןַאילוי ,ןַאמרעזיײא
 141 ,עקשטיא ,רעדניבנייא
 79 ,ןיכוליא

 428 ,,י ,טכירבלָא

 46 ,אּבוק ,ןַאמטלַא

 417 ,252 ,232 ,4 ,עיסָאט ,ןַאמטלא

 142 ,אאוא ,רָאטקיװ ,רעטלַא

 318 ,ןָאירַאמ ,רעטלַא
 34 ,31 ,לרעב ,שטיוָארעּפלַא
 141 ,םותנ ,שטיוװָארעּפלַא
 144 ,ןבואר ,שטיווָארעּפלַא

 62 ,.א ,שטיװָארעּפלא
 191 ,םהרבא ,טרעּפלַא

 62 יקערוי ,ןינעלא

 418 ,א ,טרעּפלא
 413 ,355 ,קעילאב ,ףעלַא
 24 ,ןַאטיּפַאק ,אקעלא

 ןוא 157 ,ףסוי 1 156 ,יבצ ,יקסנַאשלָא
 רעטייוו

 131 ,125 ,118 ,ר"ד ,לאומש ,טנאראמא

 406 ,גנולעמא
 52 ,אקנעשטַאנַא
 52 צינעה ,קילאנא

 ,251 ,229 ,235 ,231 ,יבדרמ ,שטיוועלינַא
 404 ,רעטייוו ןוא 264 ,5

 ,34 ,33 ,(ןעזייאפור) ,לאומש ,דלַאװסָא

26 
 356 ,יקסוואראמ-אקבוסא
 92 ,עמאשז ,יקסװָארטסָא
 ,("טנעדיזערּפ , רעשיסורסייוו) יקסװָארטסָא

146 
 201 ,עזָאר ,ןאמרעטסָא

 114 ,111 ,(רעדירב) רענסָא
 402 ,דרַאשיר ,רעקסָא

 194 ,אלאקסא

 24 ,יקסו ןָאטָאּפָא

 371 ,קעלוי ,לעפא

 422 ,177 ,.ש ,םױבלעּפַא
 268 ,יכדרמ ,םייהנעּפָא
 11 ,בייל ,ןיקסעפא

 363 ,שירעב ,ןַאמרעקַא
 299 ףסוי ,ךאברא
 125 ,124 ,120 ,דאירטא) עזדיקינאשזדרא
 247 ,238 ,הירכז ,ןײטשטרַא
 141 ,בקעי ,סקישטרַא
 108 ,107 ,54 ,יקסווָאלרא
 340 ,יקסנאלרא
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 119 ,113 ,(קעילע) והילא ,שטיווערא
 368 ,,ב ,ןײטשנערָא

 108 ,(םינָאלס ןופ) קידַאקרַא
 רעטייוו ןוא 359 ,לאומש ,קאלשא

 רעטייוו ןוא 287 ,225 ,ףרָאדנעשַא

 384 ,ךאטס ,יבאב
 90 ,רידנַאמָאק ,װָאקבאב

 172 ,(רעדירב) ווָארבאב

 188 ,לרעב ,װָארבַאב
 100 ,98 ,97 ,דוד ,װָארבָאב

 99 ,98 ,בייל ,ווָארבָאב
 174 ,קאלאגאב

 138 ברה ,המלש .,ןיגַאב

 298 יי ,ץאמואב

 426 ,הלרא ,רעגנימואב

 רעטייוו ןוא 371 ,יבצ ,רעגנימואב

 245 ,239 ,238 ,היבוט ,יקסווַאקישזַאב

 115 ,.נֹעג ,אקנעשזָאב

 28 ,ר"ד ,יקסניווטאב

 62 ,8 ייקסראיאב

 365 ,ךוד ,רעניווכאב

 82 ,ןרהא ,דנאב
 145 ,23 ,ןַאפעטס ,ארעדנאב

 127 ,עקנאב

 422 ,421 ,178 ,146 ,בקעי ,סאב

 14 ,ימ ,יקסמָאטסַאב

 | 224 .,ץיש ,ןיקסָאב

 .רעטייוו ןוא 190 ,םירפא ,קושטלאקאב
 רעטייוו ןוא 190 ,ךלמ ,קושטלאקאב

 281 ,215 ,.נעג ,יקסווָאראמאק ראב

 405 ,404 ,.מ ,(שטיווָאכוראב) שטיווראב
 825 1305 ,11 ,10 ,5 ,ענעיכ ,אקסווָארָאב

 145 ,(אבלוב) ץעװָארָאב

 424 ,286 ,12 ,11 ,6 ,4 ,קעדע ,סקַארָאב

 87 .ןימינב ,ןָארַאב

 רעטייוו ןוא 257 ,נעג ,יקסווָאנַארַאב

 285 ,אוא ,.א ,שארַאב

 181 ,אוטראב

 401 ,,א ,ןײטשנערַאב

 82 ,יקצַאלבוב

 364 .ןַאמיוב

 223 ,דוד ,קינדוב

 364 ,וואלסישטעמ ,ךוב

 66 ,סירָאב ,טאלוב

 94 ,74 ,66 יקאלוב
 18 ,.א ,ץיװָאקנוב

 66 ,.י ,לצסֹוב

 2232 ,רייר ,קארוב

 418 ,77 ,76 ,73 ,.ׂשש ,ןייטשנרוב

 א44 ,.ב ,ןיטשחוב

 338 ,337 ,יש ןוא .מ ,ץענאקשוב
 רעטייוו ןוא 284 3 ,(ןאזאב) ןוב

 - 399 ,יקצעשזב

 408 ,טסנר} ,רעגרויב

 107 ,א ,יקסנעטיב

 68 ,64 ,י ,יקסנעטיב

 312 ,ץעניא ,יאגיב

 19 ,ליב

 384 ,838 ,קילוי ,רענדליב
 121 ,שטיוועקליב

 175 ,חספ ,רעדניב

 422 ,196 ,158 ,155 ,.נעג ,אמגעיב
 295 ,292 ,עיסַאכ ,אקצעלעיב

 314 ,10 ,5 ,עיסא ,גיב

 .163 ,לרעב ,קיב

 393 ,לשרעה ,םיובגריב
 403 ,ןָאעל ,םיובנריב
 . 323 ,33 ,עקשטיא ,טאלב
 401 ,.ב ,ךָאלב
 231 ,.ש ,ךָאלב

 120 ,ןאמכאלב

 215 ,ןמלק ,שזאכאלב

 136 ,לדוי ,דנאלב
 יבצ ,סעדנאלב
 245 ,קערוי ,סענאלב

 281 ,סענַאלב

 247 .קחצי ,ןייטשיולב
 233 ,עשַארנא ,םולב

 אאא ,ןָאעל ,םולב

 365 ,(עציליּפ) םולב

 89 ,86 ,84 ,81 ,רייד ,שטיװָאמולב
 426 ,297 ,.נ ,לאטנעמולב

 266 ,(ץעיװָארטסָא) לאטנעמולב

 279 ,.א ,טכויופנעמולב
 350 ,ןאמכיילב
 182 ,עיסַאכ ,ןייטשיילב

 182 ,179 ,ףסוי ,ןייטשיילב
 427 ,קרבןב

 85 ,ןושרג-ןב
 363 ,השמ ןב



 428 ,,לװ ,שזאנדעב

 119 ,סירָאב ,אקשטורזעב

 366 ,עינארפ ,סוטעב

 54 ,41 ,וואסואאלעב

 אוו ,יא ,וָאלעב
 102 ,קיגרוקסאלעב

 9 ,רייד ,אקלעב

 420 ,רעטייו ןוא 116 ,היבוט ,יקסלעב

 126 ,123 ,120 ,116 ,לץ"יסוז ,יקסלעב

 126 ,123 ,120 ,116 ,לאהשע ,יקסלעב
 299 ןאמסעדנעב

 433 ,ןאלַא ,ץיטסעב

 101 ,םייח ,רעקעב

 355 ,ר"ד ,קענאי ,רעגרעב

 385 ,השמ ,רעגרעב

 33 ,.י ,ירעב

 267 ,243 ,2234 ,2230 ,שריה ,יקסנילרעב

 420 ,419 ,,קלופ ,גנילרעב
 264 ,ףלָאדַא ,ןַאמרעב
 264 ,היתב ,ןַאמרעב
 141 ,עינאינ ,ןאמרעב

 263 (ןײטשדלָאג) דראנרעב

 194 ,םהרבא ,ןייטשנרעב

 324 ,305 ,12 ,ָאעל ,ןייטשנרעב
 422 יא ,ייווטאמ ,ןייטשנעב

 159 ,ףדירפ ,ןייטשנרעב

 34 ,רואינש ,ןייטשנרעב

 88 ,שטיװַאקרעב

 111 ,עקרא ,שטיװָאקרעב

 121 ,קחצי ,שטיװָאקרעב

 364 ,לארשי ,שטיװָאקרעב
 91 ,ר"ד ,שטיװַאקרעב

 425 ,343 ,242 ,קיזייא ,ץיבוקרב

 132 ,(רעדירב) ןוקרעכ
 418 ,86 ,לדיא ,רענקרעב
 62 ,טנאנעטייל ,לאלצב
 5 יץזוארב

 85 ,ןארב

 331 ,13 ,12 ,.ש ,דנארב

 אאאע ,.ק ,יקסדָארב
 136 ,ןוארב

 252 ,24ח ,לרעב ,עדיורב
 337 ,8 ,היבוט ,גרעבמָארב

 190 ,180 ,השמ ,גרעבמָארב
 370 .ןַאמָאר ,גרעבמָארב

 רעטייוו ןוא 276 ,238 ,יבצ ,סעדנארב
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 425 ,303 ,הֹרוּפצ ,ןאמזירב

 ,186 ,(איטעפ אידַאיד) .קלופ ,יקסנירב
7, 192 

 245 ,לעװאּפ ,ןיקסירב
 218 ,לעגערב

 219 ,םייח ,לעגערב

 425 ,.ל ,רענערב

 213 ,.ש ,רענערב

 261 ,238 ,234 ,.ש ,וואלסערב

 331 ,328 ,314 ,סירוװַאג
 269 ,267 ,ןוצמש ,ןַאמסעטָאג
 18 ,במָאלָאג
 346 ,דלָאג

 346 ,(ןילבול) גרעבדלָאג
 64 ,רשא ,גרעבדלָאג
 421 .,.מ ,גרעבנעדלָאג

 217 ,סירָאב ,ברַאפדלָאג

 351 ,לאומש ,לײפדלָאג
 384 ,2641 ,לאומש ,טאטשדלָאג
 11 ,ךורב ,ןײטשדלָאג
 47 ,ןתנ ,ןײטשדלָאג

 128 ,לדייר ,אקסוװוָאבולַאג
 396 ,יקסוועלאג

 97 ,עדלָאג ,אקצעלאג

 294 ,188 ,לואש ,יקצעלאג

 417 ,ינימ ,ןייטשרעלַאג
 + 314 ,קעוועט ,ןרעּפלאג

 60 ,יבדרמ ,יקסווָארעשטנאג
 64 השמ ,יקסווָארעשטנאג
 204 ,דוד ,ןאמסאג
 רעטייוו ןוא 277 ,238 ,ךורב ,קעטפאג
 | : 208 ,ץנארקנעטראג
 370 ,363 ,(טייהנייא) יטַאבראג
 214 ,ףסוי-השמ ,רעבראג
 111 ,שריה ,ןָאדרָאג
 330 ,השמ ,ןָאדרָאג
 230 (ןאיצנעווס) ןַאדרָאג
 320 ,רייד ,ןָאדרָאג
 405 ,עוימראג
 128 ,רידנַאמָאק ,קילעראג

 אאא ,,ל ,לעקנופראגו

 354 ,רייד ,לעקניפראגו
 173 ,רשא ,זוג
 181 ,קחצי ,זוג
 234 ,לאינד ,קיׂשזוג
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 415 ,2 ,ףצזוי ,טוג

 248 ,והילא ,יקסווָאקטוג
 411 ,313 ,ןַאמטוג

 435 ,232 ,או ,לארשי ,ןַאמטוג

 247 ,238 ,ךונח ,ןַאמטוג

 338 ,ןַאמרעטוג

 123 ,ןויצ"ב ,שטיוועקלוג

 141 ,ןמלז ,ץיוורוג

 295 ,ןעיבעשזג

 361 ,שזָאגעשזג

 ,145 ,(אשימ אידאיד) השמ ,ןאמנעדליג
 423 ,רעטייוו ןוא 8

 422 1208 ,(עקנאיל) החמש ,ןאמנעדליג

 ,40 ,39 ,38 ,ץווו ,(רידנַאמָאק) ,ל ,קישטליג
3 49, 50, 52, 55 56 

 416 ,224 ,קחצי ,ןַאמרעטיג

 100 ,לרעב ,גרובזניג

 426 ,345 ,285 ,251 ,7 ,ָאילידָא ,קינצאבאלג

 415 ,רעטייוו ןוא 271 ,235 ,הקבר ,ץנַאלג

 319 ,307 ,11 ,10 ,5 ,שוװ ,ףסוי ,ןאמזאלג

 רעטייוו ןוא

 37 ,והילא ,רעזַאלג
 197 ,194 ,לווייפ ,רעזאלג

 382 ,רטָאיּפ ,דולג
 223 ,ליאבימ ,רעכילג

 165 ,קילג
 235 ,החוהי ,ןאמקילג

 208 ,204 ,רסיא ,רעזעלג
 295 ,260 ,ףצזָאי ,סלעבעג

 211 ,ןאמצרעוועג

 429 ,הנת ,דראבלעג

 155 ,אויל ,טנאפלעג

 217 ,246 ,238 ,רועילא ,רעלעג

 38 ,11 ,' ,רללעג
 160 ,(ענראס} רעלעג

 148 ,סתנפ ,לזנעג:

 ,רעטײװ ןוא 310 ,אוא ,צווו בקעי ,סנעג

216 

 14 ,(ָאיטאב,,) יקסװָאליװרעג

 410 ,אילא ,רענטרעג

 336 ,318 ,308 ,עקייש ,ןאמטרעג

 אאצוצ ,ןַאמרעה ,גנירעג
 418 ,69 ,64 ,61 ,םולש ,גנילרעג

 רעטייוו ןוא 360 ,לדנעמ ,טכערעג

 120 ,69 ,.א ,יקסװָאצרעג

 67 ,לסָאי ,יקסוװָאשרעג

 224 ,לאכמ ,יקסווָאשרעג
 264 ,ןאילוי ,יקסלעבארג
 254 ,241 ,יכדרמ ,סאווָארג
 143 ,עװארג

 81 ,עשטיא ,גושטַארג

 83 ,ילתפנ ,יקסוועיארג
 370 ,264 ,233 ,9 ,םולש ,קעיארג

 90 ,84 ,28 ,.י ,ןייטשטאנארג
 146 ,יליסַאװ ,ןַאמסָארג

 ןוא 287 ,6 ,5 ,או ,עקייב ,ןַאמסָארג

 425 ,356 345 ,רעטייוו

 100 ,(רַאדנַאשז) ןַאמסָארג

 355 ,350 ,קעטעימ ,רעבורג
 112 ,איליא ,סיירג

 247 ,בייל ,ץלאזיורג

 314 ,יקסוװָאליורג

 180 ,.פ ,אקשורג

 138 ,וואנאבירג

 400 ,רעריפראש-רעבָא ,ץישיירג

 404 ,ענעלעה ,ןירג
 404 ,לאימחר .,ןירג

 20 ,.מ ,גרעבנירג

 326 ,הניד ,דלַאװנירג

 103 ,ןַאטיּפַאק ,דלעפנירג

 127 ,בקני ,ןייטשנירג

 240 7 ףל ,ןַאּפשנירג

 ,רעטייוו ןוא 354 ,(ליח) לאיחי ,ןַאּפשנירג
213 

 6/ ,64 ,עיניפ ,ץירג

 154 ,ךירדירט ,עבערג

 223 ,ךוד ,יקסרובאד
 223 ,רימידאלוו .,וָאדיװאד

 70 ,רידנַאמָאק ,וָאדיװַאד

 224 ,עשימ ,שטיװָאדיװַאד
 299 ,(ענדָארג) שטיװָאדיװַאד
 405 ,יקבודיווד
 223 ,ןָאזדיװַאד
 425 ,285 ,רייד ,ןועמש ,רענטאד

 195 ,הירא ,אקנילאד

 421 ,ללה ,קיצנאד

 85 ,עדלָאג ,קישטראטקאד

 302 ,עקייכ .,ךַאברָא-אקסניבוד

 103 ,(רערירב) יקסוװָאקבוד

 141 ,הקבה ,קיזדוד

 369 ,ַאטסוג ,רעשטיוה



 43 ,40 ,רידנַאמָאק ,וועיאנוד
 218 ,יקסנוד

 31 ,השמ ,רעקוד

 31 ,עמאינ ,רעקוד

 ןוא 3 ,אוצ ,אוו ,רייד ,קרַאמ ,יקצעשזָאװד

 416 ,רָעטיײיװ

 רעטייוו ןוא 61 ,רעטלא ,יקצערָאװד
 274 ,,י ,טנאמאיד

 408 ,אוביד

 419 ,עקמיס ,אקסװָאקטיד

 92 ,יקסוװָאקטיד
 419 ,ןבואר ,יקסווָאקטיד
 363 ,לסָאי ןוא לטָאמ ,טרובניד
 178 ,קוילאגעשזד

 93 ,השמ ,יקסלעצנעשזד
 255 ,ןָאסקעשזד

 178 ,אקסניצרעשזה
 65 ,סצכייד

 369 ,לסָאי ןוא לטאמ ,טרובניד

 173 ,רזעילא ,קיד

 194 ,יקציװָאקיד
 31 ,קשמד

 326 ,עבָאד ,װָאטלאבעד
 272 ,טדראהנעגעד

 80 ,לשנא ,יקציטַאילעד
 318 ,לטע ,קינטאיסעד
 314 ,206 ,רעלסעד

 425 ,ןרהא ,יקסנישטערעד
 356 ,רענבארד
 332 ,ןיזיירד

 58 ,לארשי ,יקסווערח
 רעטייוו ןוא 271 ,237 ,ןועמש ,רעגנערד
 373 ,(אניטסוי) אטסונ ,רעגנערד

 17 ,ןײטשדלָאג ןוא זואה
 419 ,ףסוי ,יקציװָאניוװאה
 39 ,גרינבזאה

 245 ,דוד ,גרעבכָאה

 298 ,הנח ,גרעבכָאה
 423 ,212 ,םייח ,ןַאמכָאה
 352 ,דָאלָאה

 371 ,,ב ,ךיירבלאה
 379 ,218 ,המלש ,םַאטשרעבלַאה
 269 ,ףרָאדנערָאה

 אאאוו .ל ,יקסרעדנעלָאה
 164 ,עקנוה

439 

 7 ,אאאוט ,דרַאהנייר ,ךירדייה

 235 םירמ ,ףרָאדסניײה

 93 ,סירָאב ,ןאמייה

 310 ,(רידאגירב) ןאמייה
 270 ,(װָאכָאטסנעשט) ןַאמיײה

 259 ,231 ,ףלָאדַא ,רָאלטיה
 231 ,7 ,אאאווו ,ךירנייה ,רעלמיה

 186 ,השמ ,ברַאפלעמיה

 359 ,עּפיל ןוא ןתנ ,ןרָאהשריה

 197 ,םרבא ,דלעפשריה

 431 ,לאימהרי ,טָאגפלעה

 386 ,גינעה
 407 ,ןמלק ,קינרעה

 370 ,דוד ,ץרעה

 46 ,44 ,43 ,ףסוי ,יבכרה

 431 ,קיזייא ,רעלגַאװ

 372 ,311 ,ללה ,יקסוואלסיזדָאװ
 221 ,220 15 ,(איטעפ} םייח ,ןישטאוו

 ןוא 294 ,רידנַאמָאק ,יקסװָאכעשטיָאװ

 רעטייוו

 68 ,65 .אילַאק ,ןינָאכַאװ

 188 ,יקסנַאלָאװ

 274 ,ןַאטיּפַאק .א ,גרעבלָאוו

 247 ,ןימינב ,דלַאװ

 337 ,בייל ,קאילאוו

 124 (דַאירטַא סיקסלעב)} יקסיװָאקלָאװ

 90 ,89 ,29 ,רייד ,המלש ,יקסיװָאקלָאװ

 158 ,היח ,ןוקלָאװ

 353 ,.לװ ,ןײטשלָאװ
 197 ,115 ,אאוו ,(דַאירטָא) ,ווָאלישָארָאװ

 רעטייוו ןוא

 118 ,רָאיַאמ ,שטיװעליסַאװ

 329 ,ןַאטיּפַאק ,ָאקנעליסַאװ
 425 ,,ה ,רעסַאװ

 341 ,י ,ןאמרעסַאװ

 54 ,.שזניא, קיטּפַאהרַאװ
 רעטייוו ןוא 278 ,264 ,םהרבא ,ןאמראוו
 379 ,(ןאמ- ,ס,ס} גאצראוו

 333 ,11 ,רעדירוב קישטװַאשַאװ
 103 ,101 ,יקסװַאשראװ

 177 ,אדנאוו ,אקסוװעלישַאװ

 371 ,ףעזוי ,ףלווו

 410 ,השמ ,יקסנַאגװ

 384 ,ךורכ ,ןאמדיוו

 110 ,לארשי ,גרעבנעדיוו



1240 

 156 ,םירמ ,ורדיוו
 206 ,השמ ,ורדיוו

 420 ,לַאטנעזיוו

 12 ,סָאטיװ

 135 ,יקציווטיוו

 3058 ,אאע ,קחצי ,גרעבנעטיוו

 358 ,רייד ,וואלסינַאטס ,קעשטיוו

 81 ,יקסנישטליוו

 2238 ,232 ,5 ,הירא ,רענליוו

 105 ,דוד ,רעטניוו

 62 ,.ל ,יקסראיניוו

 40 ,לדוי ,רענשיוו

 רעטייװ ןוא 390 ,יבצ ,רעלגייוו

 רעטייוו ןוא 277 ,לאומש ,רעלייוו

 39 ,ריאמ ,רענייוו

 46 ,41 ,יׂש ,רענייוו

 45 ,44 ,השמ ,ןייטשנייוו

 82 ,(םינָאלס) ןייטשנייוו

 216 ,השמ ,גרעבסייוו

 358 ,רעדעלסייוו

 433 ,ברה ,לאכימ ,לעדנַאמסייװ

 371 ,ןתנ ,ןַאמסייו

 424 ,382 ,224 ,ימא ,ץייוו

 386 ,ץיליא ןוא ץינָאמ ,ץייוו

 383 ,לפָאק ,ץייוו

 425 ,יא ,דרָאבסײװ

 368 (ןלייט) ווָאסאלוו

 404 ,ןָאעל ,רעקשטילעוו
 252 ,הדוהי ,רעװַארגנעװ

 284 ,ירוטנעוו

 אאעוו ,.ב ,טסעװ

 421 ,287 ,216 ,יי ,טומרעװ

 185 ,182 ,רימידאלוו ,אברעוו

 122 ,(טַאקָאװדא) םייהטרעוו

 431 ,עקטיא ,םייהטרעוו

 423 ,227 ,225 ,214 ,154 ,,פ ,ארָאגישרעװו

 393 ,לאקזחי ,םייהטרעוו

 433 ,ףלָאדור ,אברוו

 97 ,ןַאטיּפאק ,רואז
 234 ,אנכש ,ןאגאז
 156 .היתב ,סקופ-אקסוליז
 106 ,104 ,103 ,השמ ,שטיװָאנַאמלַאז

 151 ,רָאיַאמ ,.א ,ןאמצלַאז
 425 ,רעזייל ,ןַאמצלַאז

 425 ,303 ,11 ,ריאמ ,יקסנאיצשאמאז
 250 ,247 ,246 ,קינוחָאקלופ ,ןָאפ ,ןרעמַאז

 125 ,119 ,לאכימ ,וָאקמאז
 רעטייװ ןוא 122 ,וא ,ןועמש ןיראז
 ,103 ,102 ,101 ,אשאילא ,שטיוועקסיראז

106 
 421 ,רוטרַא םיובלגיז
 421 ,(ןוז) םיובלגיז

 164 ,.א ,יקציװַאס-םיובלגיז

 319 ,םולש ,ןאמגיז

 208 ,עביל-הרש ,ןאמגיז
 13 ,12 (רעטסעוװש) רעבליז

 383 ,לארשי ,רעבליז
 319 ,םולש ,רעבליז
 246 ,245 ,קירנעה ,גרעברעבליז

 ןוא 285 ,(דניקסיז) חרז ,גרעברעבלעז
 ױעטײוו
 272 ,ןאילוי ,גרעברעבליז
 יייװ ןוא 272 ,(קעטיומ) .מ ,גרעברעבליז

 | / רצט
 189 ,188 ,ןתנ ,בראפרעבליז

 406 ,לבייל ,רעגניז

 319 ,11 ,רעסיז
 315 ,שטיװָאקסיז
 397 ,וא ,אלעיז
 332 ,ןָאעל ,שטיװָאקטאלז
 351 ,(ןייטשנרעב יעװטַאמ) .מ ,ןידלעז
 220 ,קישזאק ,יקסמילעז

 אאע ,ברה ,םחנמ ,אבמעז
 ,108 ,27 ,רידנַאמָאק ,ןיכוטאק-ןיקראשז

9, 185 
 49 ,40 ,(דאירטא) ווָאקושז
 | 412 ,יקסווארושז
 271 ,.ל .ה ,יקצינטישז

 . 425 ,239 ,חנ ,אזאלעשז

 .89 ,86 ,82 ,בקָעי ,שטיוועלעקצאח

 319 ,ריאמ ,שדח
 7 ,4 ,אלעב ,ןזח
 59 ,ןמלזיױב רשא ,ץפח
 58 ,םייח ,ץפוח
 154 , ,ףירח

 209 ,רידנַאמָאק ,יקסװָאלימאט
 223 ,קירָאד ןוא לָאטַאנַא ,יקסועיאלאלאט
 רעטייוו ןוא 352 ,טנַאנעטײל ,קעילאט



 117 ,.ש ,קילפָאט
 223 ,דינָאעל ,יקסװָאקַאטרַאט

 224 ,אשימ ,יקסװַָאקַאטרַאט

 אוו ,הירא ,רעװַאקַאטרַאט
 78 .יעגרעס ,וָאקיראקאט
 255 ,דרַאנַאעל ,טענשאט

 179 ,סחנּפ ,רעגיט

 12 ,הרובח ,יקציוואניט

 204 ,200 ,ןייטשליט
 419 ,104 ,101 ,השמ ,פוט

 358 ,261 ,סַאנַאי ,ווָאקרוט
 188 ,(רעדירב) שטינעקרוט

 ,435 ,413 ,(אדנַאװ) אטוינ ,םיובלעטייט

 190 ,יקסוועשזרוכט
 242 ,רצטלאוו ,סנעבעט

 411 ,358 ,רייד ,לאכמ ףישטמצס

 143 .ןַאמלעּפמעט

 369 ,הדוהי ,םיובנענעט

 ,355 ,346 ,227 ,ר"ד ,ףסוי ,םיובנענעט

 רעטייוו ןוא 425 ,384 ,5

 301 ,,.צ ,םיובנענעט

 ,7 ,4 ,3 ייכדרמ ,וָאראמאט-םיובנענעט

 419 ,רעטייוו ןוא 284 ,235 ,8
 329 ,רַאסימָאק-טיבעג ,םוארט

 300 ,קילא ,גרעבנעטכארט
 284 ,(אקסוואזאראמ אירַאמ) עזיל ,קינּפַאשט
 239 השמ ,לעּפמאשט

 204 ,158 ,112 ,סעקצאשט

 109 ,104 ,ןַאטיּפָאק ,ינראשט
 425 ,.א ,ענראשט

 200 .,היבוט ,קאבושט

 324 ,,י ,יאשיזושט

 - 340 ,יקסוװָאכינרעשט
 91 ,המלש ,יקסוװָאכינרעשט

 126 ,124 ,ינעֹג ,ןאטאלפ ,וועשינרעשט

 319 ,רָאיאמ ,וואסאקרעשט

 129 ,(עדַאגירב) וואלאקשט

 305 ,ץיוועדעווכאי
 132 ,7 ,ןַאסלעכאי
 60 ,יקציוװלאי
 270 ,אמע ,סעלאי
 353 ,יקסווַאנאי

 93 ,88 ,87 ,יראליה ,שונאי
 151 ,קאיוואקנאי

21 

 117 ,שטיוועלעקנאי

 342 ,341 ,340 ,לרעב ,שטיװעלעסָאי
 | 69 ,67 ,65 ,י ,שטיװעלצסָאי

 355 ,(עּפורג-ספמַאק) קערעב שטיווװעלעסַאי
 97 ,,ל ,יקסװעלעסָאי
 33 ,32 ,װָאקאל
 341 ,שטיװָאבוקאי
 404 ,(ראנאפ) שטיוװָאבוקאי
 340 ,רייד ,יקסװָאבוקַאי
 207 ,ךוד ,רעשטיווראי
 157 ,יליסַאװ ,קושטמעראי
 419 ,93 ,91 ,.עירָאב ,יקסװָאקדוי
 417 ,52 ,51 ,49 ,48 ,ןורי יקסבלסיוי

 335 ,333 ,317 ,216 ,13 ,ןַאמיז -סיגרוי

 רעטייוו ןוא 249 ,(לימע) לאומש ,רעגעי
 יי 125 ,ילא ,שטיװָאנװעז
 78 ,רידנַאמָאק ,װָאמערפעי
 ,195 ,52 ,40 ,רידנַאמָאק ,אקנעלאמרעי

197 
 420 ,340 ,19 ,י ,הפי
 126 ,122 ,עשוהי ,הפי
 421 ,י .ש ,ימלשורי

 רעטייוו ןוא 240 ,רייד ,.י ,ןהכ
 218 ,153 ,עשיז ,קישטיאכ
 ,97 ,34 ,המלש ,(יקסוולוח) יקסוועלָאכ

4, 419 | 
 126 ,134 ,רָאיאֿמ ,אקנעשטמאכ
 368 (םינָאדװעסּפ) ץַאכ
 415 ,396 ,רייד ,יקצישזנאראכ
 417 ,26 ,35 ,33 ,המלש ,(סחרח) סאכראכ
 314 ,5 ,םהרבא ,קיניאווכ
 427 ,רשא ,ךרוכ
 9 ,אאא| ,.מ ,קינלעמכ

 394 ,208 ,204 ,149 ,145 ,.נ ,װָאשטשורכ

 רעטייוו ןוא 271 ,239 ,שטיווָאביײל-ןאבאל
21 

 107 ,והילא ,יקציוואכאל
 336 ,השמ ,יקציוואכאל
 46 ,סחנפ ,יקציוואכאל

 ,8 ,4 ,8 ,10 5 ,םייח ,ראזאל

1 333, 425 

 390 ,(רעדירב) רעגניזאל
 353 ,,מ ,ןייטשרעטאל

 411 ,408 ,ןַאמרעה ,ןייבגנאל
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 59 ,57 ,בד ,ןיטאפאל

 258 ,לאומש ,סקאל

 310 ,עקנאד ,יקצאבול
 425 ,303 ,ןבואר ,שטיבול

 ,2239 ,235 ,234 ,230 ,היבצ ,ןיקטעבול

0, 429 

 412 .מ ,יקציוודול
 369 ,ןועֿמש ,ןטראגטסול
 383 ,(רעדירב) טפול

 198 ,רעדנַאסקעלַא ,עטסול
 333 ,.ש ,יקסול

 רעטייוו ןוא 260 ,יקצעווָאקול
 396 ,.ז ,שטיוועשאקול

 124 ,עירול
 40 ,ןבואר ,דנָאיל
 268 ,השמ ,גנילביל
 רעטייוו ןוא 371 ,229 ,ףלָאדַא ,דניקסעביל
 376 ,ץקרימ ,דניקסעביל
 156 ,102 ,101 ,םהרבא ,יקסווָאדיל

 ,186 ,158 ,102 ,101 ,רזעילא ,יקסווָאדיל
9, 419 

 117 ,יקסנאשטבויל

 רעטייוװ ןוא 277 ,הירא ,רעוויל
 435 ,20ח ,דוד ,רעוויל

 411 ,לראק ,יליל
 85 ,84 ,דוד ,שטיװָאביײל
 325 ,121 ,םייח ,שטיװָאבײל
 390 ,רייד ,טרעכייל
 62 ,ןרהא ,שטיװָארעזיײל
 40 ,המלש ,ןאמטייל

 235 ,בקעי ,ןיקייל
 242 ,צוא ,.מ ,םיובנעטכיל

 60 ,59 ,51 ,.י ,גרעבנעטכיל
 333 ,.מ ,ןָאזנעטכיל
 אצאוו ,יג ,ןייטשנעטכיל
 58 ,עשוהי ,ןיישטכיל
 419 ,195 ,181 ,95 ,94 ,.ג ,ווָאקניל
 224 .ַאשַאס ,שטיוועקניל

 46 ,לשנא ,סיל

 346 ,יקסווָאסיל
 364 ,םלעהליוו ,טדראהפיל
 331 ,,ל ,ץלָאהנעפיל
 76 ,73 ,והילא ,שטיוװָאשפיל
 76 ,75 ,עיש-םייח ,שטיװָאשפיל

 | 89 ,87 ,ןתנ ,רעקיל

 132 ,ןַאמרעדעל

 186 ,לווייפ ,וועל

 112 ,קיזייא ,אוועל

 234 ףסוי ,יקסוװָאטראוועל

 אאאוו ,י ,יוועל

 420 ,115 112 ,בייל ,ןיוועל

 264 ,233 ,רצזייל ,ןיוועל
 407 ,101 ,ר"ד ,ךובניוועל

 280 ,השמ ,ףָאהנעװעל

 233 ,.א ,שטנעל

 282 ,281 ,277 ,הוח ,רענשטנעל

 201 ,.ר ,רענשטנעל

 106 ,.ׂש ,יקסנעל

 370 ,.ל ,ןַאמענעל
 138 ,חקל

 אצאוצ .ה ,רענרעל

 422 ,175 ,173 ,ףסוי ,שטשעל
 89 ,רידנאמָאק ,.א ,יוואשטשעל
 אאוא ,דוה ,רעוװעינשעל

 31 ,ףילאנאמ
 425 ,31 ,עויל ,ןוגאמ

 315 ,12 ,11 ,ןנחלא ,דיגאמ
 418 ,119 ,66 ,11 ,םהרבא ,דינאמ

 11 ,.פ .,דינאמ

 113 ,בקלעי ,יקסווָאדעגאמ
 332 ,13 ,11 ,5 ,עינָאס ,רעקסיידאמ

 57 ,41 ,רזֹוצ ,אזאמ

 188 ,לחר ,ץיװָאקויטאמ
 261 ,(קעטסאנ) ילתפנ ,יקצעוויטאמ

 239 ,החמש ,שטאמ

 353 ,קעטעימ ,ראטשטָאמ
 37 ,רעטלַא ,שטיװָאריאמ

 415 ,248 ,קראמ ,שטיווָאריאמ

 141 ,138 ,השמ ,ןָאסריאמ

 199 ,יץסיָאמ
 343 ,67 ,הניד ,ראלק-יקסוועיאמ
 54 ,44 ,43 ,לארשי ,ייטכאמ

 54 ,לאכמ ,ייטכאמ
 128 ,124 ,ראואל ,סילכאמ

 370 ,ײאיסָאז אלַאמ,
 277 ,יקזדאשטלאמ

 126 ,,ש ,רעטאילאמ
 168 ,147 ,לעדנעמ ,ןאמ

 48 ,לרעב ,ַאטנאמ
 204 ,193 ,ךורב ,יקסוואקנאמ



 11 ,י ,שטיוועקנאמ

 283 ,רידנַאמָאק ,אקנעצסָאמ

 11 ,קחצי ,שטיוועקצאמ

 90 ,םיסקאמ

 386 ,סילָאגרַאמ
 112 ,ללה ,סילָאגרַאמ
 413 ,ראיאמ ,סעילוגראמ

 4246 ,384 ,.ש ,תילנרמ

 415 ,237 ,ןנחוי ,ןרעטשנעגרָאמ

 294 ,285 ,251 ,248 ,.ב ,קראמ
 41 ,ָאניטרַאמ

 385 ,ר"ד ,לעגאנראמ

 ןוא 2318 ,229 ,13 ,ינעג ,יג ,װָאקראמ
 רעטייוו

 406 ,סחנפ ,יקסווָאקדראמ
 52 ,'רפי ,שטיװָאקרַאמ
 353 ,לעראמ

 397 ,קיראסאמ

 193 ,עקדעפ ,וואלסאמ

 291 ,284 ,,ד ,שטיװָאקשָאמ
 107 ,קחצי ,שרדמ

 151 ,ברה ,תיפי-המ

 171 ,ןרהא ,קירדומ

 175 ,ףסֹוי ,קירדומ

 191 ,189 ,קצינעה ,אקשטיזומ
 103 ,ייסאקומ

 126 ,135 ,המלש ,ןיסומ
 108 ,107 ,,ס ,יקסנישומ
 57 ,שטיװָאלַאדנימ

 223 ,.מ ,יקצירישזימ

 241 ,ןושרג ,שטיװָאלַאכימ
 420 .,רעטלַא ,יקסװָאלַאכימ

 420 ,יקסוועשאלימ

 179 ,(שטייד) סלעאכימ
 59 ,ןַאמלימ

 60 ,והיעשי ,ןַאמלימ

 218 ,207 ,השמ ,דארלימ
 102 ,(רעדירב) שטיװָאקנימ
 רעטייוו ןוא 187 ,158 ,םיסקאמ ,ארויסימ
 69 ,ר"ד ,קינסעימ

 314 ,312 ,אילאג ,רערימ
 88 ,87 ,קחצי ,שטיוועלעשימ
 46 ,ןרהא ,דמלמ
 52 ,50 ,41 ,רועילא ,דמלמ
 208 ,עידוב ,דמלמ
 11 ,אלצב ,דמלמ
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 רעטיײװ ןוא 283 ,.י ,דעמַאלעמ
 142 ,םחנמ

 29 ,םייח ,רקנמ

 40 ,השנמ
 421 ,390 ,158155 ,(דָאירטָא) וועידעוודעמ
 380 ,156 ,153 ,74 ,65 ,הנוי ,יקצעוודעמ
 361 ,360 ,לקנַאי ,טעמ
 407 ,ץרלצז ,ץטעמ
 145 ,23 ,יערדנַא ,קינלעמ
 122 ,רעצלעמ

 427 ,419 ,קחצי ,שטיוועלעדנעמ
 452 ,239 ,235 ,(עקראלוו) אקצעשיזדנעמ
 142 ,עקנעה ,סיקנעמ
 277 ,לשנעמ

 411 ,אנינח ,רעגניסעמ
 87 ,װָאקאילזרעמ
 431 ,רעטייו ןוא 277 ,אוא ,.מ ,ןירעמ
 182 ,רייד ,ןייטשלעמרעמ

 165 ,רעכללב רעד ,השמ

 285 ,סוילוי ,לעגאנ
 244 ,ךוד ,יקסראלדָאװַאנ
 125 ,רעזייל ,יקציװָאנ
 200 ,ראזאנ
 184 ,27 ,טנַאנעטײל ,ןיקעיסאנ
 160 ,(ענראס) ןאמיונ
 300 ,ץזיל ,םיובסונ
 172 ,סחנפ ,ןאמיינ

 407 ,,ב ,דלעפיינ
 425 ,240 ,.ֿמ ,טאטשיינ
 340 ,בקעי ,שטיװָאכאוועג
 211 ,ןאי ,קושטרעטסענ
 3235 ,,מ ,הירנ

 223 ,בקַלי ,לָאבָאס
 206 ,186 ,158 ,155 ,ינעֹג ,ווָארובאס
 261 ,וואלסינַאטס ,קאשטבָאס
 102 ,ץישטבָאס
 182 ,181 ,(סקאמ) קאיסעבָאס
 71 ,םייח ,יקציװַאס
 216-214 ,טרעבָאר ,יקסווָאנאטאס
 ,רידנַאמָאק ,(אשאס} ישזלי ,יקסוועשטאכאס
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 98 ,.ה ,יקסוװָאלָאס
 2363 ,עבלאס

 14 ,,ח ,ץלַאס
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 301 ,רידנַאמָאק ,ףעזוי ,קיליָאמַאס

 314 ,םייח ,ץלָאס
 201 ,קיזייא ,גרעבמאס

 236 יי ,שטיװָאנַאסמאס
 406 ,לדוי ,שטיװָאנָאסמַאס
 110 ,םולש ,ןָאזנענאס
 39 ,ןיסָאס
 110 ,לתר ,ןיסָאס
 410 יעקרָאד ןוא אשזור ,ןײטשריּפַאס
 18 ,קיװָאנסָאס
 370 ,267 ,224 ,ףסוי ,קאס
 194 ,לָאקָאס
 155 ,עדיא ,אקסוװָאלָאקַאס

 421 .והיעשי ,לנס
 34 ,יקציווס

 28 ,.י ,ןיטוס
 396 ,.שוניא ,שטיװַאכוס
 348 ,ךעציאוו ,יקסוועלוס
 173 ,(רעדירב) לעסוס

 308 ,םהרבא ,רעוועקצוס
 382 ,קאיווָאכאטס
 19 ,לשטיא ,,יקסווַאטס
 101 ,יקציװָאלָאטס

 401 ,רעזָאל ,רעלָאטס
 113 ,טנַאנעטײל ,שטיוועקנאטס
 328 .,רידנַאמָאק ,שטיװעקנַאטס
 124 ,35 ,(דאירטא) יקצירַאטס
 ,258 ,255 ,250 ,.נָעג יןעגרוי ,ּפָאארטס

0, 426 
 77 ,װָאקלערטס
 280 ,אשימ ,קאריביס
 304 ,.ב .מ ,לאניס
 + 22 ,ץינעג ,סעקליס

 183 ,בייל ,ליאנניס

 69 ,םייח ,עקמַאלס
 67 ,ןַאטיּפַאק ,ןיקשטיניס
 173 ,,מ ,ןיקווילס
 173 ,.פ ,ןיקווילס

 57 ,יקצולס
 59 ,קחצי ,יקצולס
 100 ,עשאמ ,יקצולס
 92 ,רייד ,יקסנילאמס

 119 ,דאירטא) װָאנרימס
 108 ,האל ,יקסיוָאנס
 87 ,יקסנאיוולעס
 122 ,קינװָאקלופ ,וָאנאימעס

 54 ,46 ,38 ,רעזייל ,לַאגעס

 358-359 ,ןַאטיּפַאק ,םיפארעס

 356 ,.נֵעג ,יקסלאכיפס

 רעטייוו ןוא 355 ,(אטסמעז) יקצינטָאקס

 431 ,.י ,טאלראקס

 77 ,קחצי ,אזוקס

 אצאוצ .א ,ירוע
 263 ,245 ,244 ,2234 ,קעראמ ,ןַאמלעדע

 180 ,השמ ,ןייטשלשדצ

 425 ,.ד ,דלָאגניטצ
 141 ,140 ,138 ,ןנח ,ןַאמרעטלע

 363 ,(רעדירב) מיובלע

 03 ,ףסוי ,ןַאמלע

 267 ,264 .אילאפ ,רעטסלע

 354 ,(עּפורג-ספמַאק) רעטאלפ אילימע

 97 ,80 ,דוד ,ןיײטשּפע

 51 ,41 ,.ש ,ןייטשּפע

 385 .שירעב ,גרעבלעגנע

 420 ,.ל ,ןרעטשלעגנע

 416 ,6 ,5 ,המלש ,ןיטנֶע

 91 ,ןתנ ,קע

 171 ,עקע

 201 ,194 ,172 ,ריד ,ךילרע

 267 .והילא ,ךילרע

 380 ,ןַאמרעה ,ךילרע

 135 ,םייח ,ךילרע

 410 ,והיעשי ,ךילרע

 429 ,334 ,איליא ,גרובנערע

 323 ,(רידנַאמָאק) ינלָאדָאּפ

 60 ,רייד ,אנימ ,אוועשידאפ

 224 ,ץשאי ,יקסווָאלװַאּפ

 63 ,62 ,השמ ,יקסנודזַאפ

 53 ,52 ,ָאקנעפאטַאפ

 111 ,לחר ,רעטשטָאפ

 91 ,יקסנאלאפ

 121 ,םהרבא ,יקסנאלאפ

 163 ,יקסוילאּפ

 10 ,עקמיס ,יקסוועלאפ

 334 ,סיקצעלאפ

 120 ,אקנעשטנאפ
 198 ,ַאילָאק ,ווָאקנעשטנאפ

 322 ,רידנַאמָאק ,װעראמָאנָאפ

 52 ,49 ,46 ,44 ,43 ,שריה ,יקסראסעסאפ



 48 ,ןועמש ,יקסראסעסאפ
 195 ,קַאנרעטסאּפ

 189 ,רידנַאמָאק ,ווָאּפָאּפ

 127 ,(דאירטא) ָאקנעמאבראפ

 108 ,107 ,װָאשטַאגוּפ

 180 ,ןועמש ,םירוּפ

 62 ,םולש ,ןולָאיפ

 287 יץרופופ

 97 ,קינשאטפ

 91 ,עמייל ,יקסוװָאקטיּפ
 93 ,90 ,80 ,79 ,השמ ,יקסווָאקטיּפ
 1235 ,124 ,דוד ,װָאשטניּפ
 175 ,האל ,קושטניפ

 6 ,יקסווקשטניפ

 116 .נעג ,ןאטאלפ

 278 ,עשטנַאח ,אקצינטָאלּפ
 4230 ,207781 7 ,4 ,עקמורפ ,אקצינטָאלּפ
 157 ,טנַאנעטײל ,וָאסאנאקסאלפ
 197 ,195 ,183 ,װָאקינשולּפ
 402 ,רייד ,ןיקסילפ

 217 ,עיזדאי ,ןָאזחסּפ

 331 ,330 ,סיטיארטעפ
 ןוא 329 ,וא ,רעדנַאסקעלַא ,יקסרָאשטעּפ

 429 ,רעטייוו

 142 ,ןייטשמולבזווָאצלעּפ
 12 ,וָאסואענעפ
 362 ,הדוהי ןוא המלש ,לרעּפ
 392 ,שטיװעירָאגירג יעווטאמ ,ןילרעּפ
 200 ,194 ,קישטרעּפ
 121 ,ןנח ,ןאמסערפ

 אאאצ ,(שטיוועקאפושטש) קעּפ
 96 ,אצא| ,חסּפ ,שטאקצפ

 56 ,ףסוי ,רעקעּפ
 39 ,עילע ,רלקעּפ

 233 ,עשוהי ,עלרעפ
 163 ,ןמלז ,רעטומלרעּפ

 421 ,222 ,האל ;103 ,אנא ,ןייטשלרעּפ
 424 ,.ש ,ָאסרעּפ
 קחצי ,ץיװַָאצרעּפ
 31 ,סדרּפ
 212 ,202 ,191 ,ר"ד ,ףעזוי ,סנרּפ
 355 ,325 יבקעי ,רענערּפ
 346 ,יקסוסישפ

 28 ,עקרויפעשפ
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 268 ,בייל ,לענָאפ
 148 ,לחר ;21 ,דוד ,ןַאמלעגָאפ
 307 ,,י ,טסואפ

 371 ,235 ,הווח ,ןַאמלָאפ
 279 ,212 ,קצראמ ,ןַאמלָאפ

 82 ,הביבח ,רעטקאפ
 244 ,,י ,רעברַאפ

 183 ,קָאטראפ

 190 ,172 ,עזאמלפראפ

 319 ,.שזניא ,ןייטשרעיופ
 11 ,טסיופ

 284 ,רעיופ

 236 ,םירמ ,רערכופ

 2239 ,71 ,65 ,64 ,ןתֹנ ,טנופ
 252 ,239 ,עביל ןוא םירפא ,יקסנימאדנופ
 60 ,לרעב ,רערופ
 299 ,יקסנארופ
 ,182 ,153 ,יקסװָאגינרעשט-װָארָאדָאיפ

6, 201 
 186 ,153 ,יקסנעװאר-וָארָאדָאיפ
 199 ,197 ,ןמחנ ,ווָאקלאיפ
 194 ,עמאיס ,ווָאקלאיפ

 201 ,ברה ,דוד ,םיובנקגייפ

 173 ףסוי ,ןייטשלניפ
 401 ,גרעבנייפ
 415 ,401 ,220 ,ךלמ ,דניקנייפ
 269 ,איויא :263 ,(יקסווָאזערעב .מ) רענייפ
 382 קחצי ,ןייטשרעייפ

 164 ,גָאטרעיפ

 206 ,.ש ,ןַאמפייפ

 163 ,לאומש ,ווָאקייפ
 215 ,סקעלַא ,קויליפ
 365 ,רי"ד ,םהרבא ,רעלקניפ

 1023 ,יקסװָאּפיליפ
 258 ,ריאמ ,ןייטשלעקניפ
 62 ,חסּפ ,ןייטשלעקניפ

 385 ,ןַאמרענניפ

 179-180 ,קיזייא ,טריפ
 204 ,200 ,בייל ,ןַאמשיפ
 249 ,רעשיפ

 214 ,לאומש ,רעדעפשיפ
 224 ,.א ,ןָאזלעשיפ
 271 ,213 ,.מ ,שטיװעלעשיפ
 67 ,יענגרעס ,גַאלּפ
 363 ,סנערָאלפ
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 284 ,רעשיילפ

 87 ,86 ,84 ,וא ,רידנַאמָאק ,שטיװָארַאדעּפ

 98 ,םהרבא ,ןַאמדלעפ
 298 ,רעדלעפ
 309 ,ילוי ,ץראהלעפ
 401 ,399 ,ןָאעל ,רעלדנעהלעפ

 108 ,.נעג ,ץנעפ
 124 ,בייל ,ןַאמדרעפ

 392 ,קראמ ,רעמארפ

 223 .הניד ,אוועשטינארפ

 364 ,רָאנרעװָאג ,סנאה ,קנארפ

 304 ,לציא ,גרעבדירפ

 124 ,חספ ,גרעבדירפ
 385 ,רַאקסָא ,רעדנעלדירפ

 223 ,םהרבא ,ןאמדירפ

 401 ,231 ,עשיז'רעדנאסקעלא ,ןאמדירפ

 141 ,לוולעו ,ןַאמדירפ
 145 ,.ב ,ןַאמדירפ

 14 ,עירָאב ,ןַאמדירפ

 19 ;ג ,ןַאמדירפ

 133 ,(קאבולג) ,ןַאמדירפ

 363 ,היבוט ,ןַאמדירפ

 435 ,רעטייװ ןוא 395 ,ּפיליפ ,ןַאמדירפ

 283 ,לעדירפ
 253 ,טנומניז ,ךירדירפ

 162 ,םהרבא ,ךיליירפ

 399 ,398 (רעריפזרעגַאל) לעזנערפ

 245 .מ ,לעקנערפ

 428 ,365 ,.מ ,ןינַאצ

 408 ,.לוװ ,קויראצ

 349 ,קודצ

 384 ,רלוצ
 208 ,טנַאנעטײל ,ווָאנאקוצ
 365 ,רַאקסָא ,טפַאהרעקוצ

 ,255 ,0 ,28 4 ,קחצי ,ןאמרעקוצ

3 213, 8, 311, 428 

 179 ,(רעדירב)} לבייווצ

 400 ,יקסלוביצ
 109 ,108 ,װָאקנַאגיצ

 431 ,קינלעגיצ
 411 ,(רעדירב) ּפאנקרעבמזצ

 135 ,המלש ,רעמיצ
 383 ,225 ,ר"ד ,רעמיצ

 350 ,349 ,קעינעה ,ןאמרעמזצ

 275 ,המלש ,ןאמרעמיצ

 310 ,עשירג ,שטיוועלעפיצ

 רעטייװ ןוא 99 ,הדוהי ,גילקיצ
 408 יוא ,ףעזוי ,שטיוועקנאריצ
 104 ,(שטיװָאנַארַאב) עינאינ ,יקסניריצ

 49 ,.י ,ץינוקלצ
 330 ,ןתנ ,קינלעצ
 153 ,רייד ,טרעבלא ,יקסראסעצ

 31 ,ןאגאק
 195 ,עדלָאג ,ןאגאק

 40 ,הירכז ,ןאגאק

 40 ,השמ ,ןאגאק

 34 ,ןועמש ,ןאגאק

 417 ,קיזייא ,ןַאהַאק

 406 ,לרעב ,ןעהָאק
 76 ,71 ,68 ,װָאילאוואק

 10 ,5 ,.י ,יקסלאוואק

 309 ,15 ,11 ,9 ,6 ,5 ,אבא ,רעוװַאק

6, 317, 425 

 9 ,לאכמ ,רעוװָאק
 418 ,76773 ,והילא ,יקסנעװַאק

 (ױענַאזיטרַאּפ) :426 ,.נעג ,רָאדיס ,קאפווָאק

 ,רעטייווװ ןוא 217 ,197 ,163 ,155 ,3

8, 381 388, 393, 394, 427 

 132 ,129 ,99 ,(ןדַאירטָא) .ל ,שטיװָאנַאגַאק

 350 ,(ןילבול) שטיווָאנַאגַאק
 ,89 ,63 ,27 ,אצשו ,השמ ,שטיװָאנַאהַאק

 רעטייװ ןוא 417 ,208 ,176 ,5

 417 ,410 ,ןעגיוא ,ךָאק

 156 ,153 ,ךירע ,ךָאק
 52 ,ראיאמ ,שטיװַאלזָאק

 305 ,יקסוואלזאק

 280 ,דוד ,יקסוואלזאק

 340 ,יקסװָאכושזַאק

 277 ,קצילָאב ,ךושזאק

 315 ,7 ,הֹאל ,יקזרארבישזאק
 355 ,(עפורנ"ספמַאק) יקסלוטעשזאק

 99 ,רידנַאמָאק ,לעװַאּפ ,ץיװָאטַאק

 9 ,קיטאק

 4217419 ,306 ,29 .ש ,יקסניגרעשטַאק

 306 ,29 ,רידנַאמָאק ,ינשאלאק

 91 ,השמ ,םייהכלאק

 ןוא 294 ,229 ,(גנוקיניירַאפ) יקסווָאנילאק

 רעטייוו
 353-4 ,ןַאטיּפַאק ,אקלָאק

 227 ,םכח םעד ,עקלָאק



 163 ,100 ,95 ,89 ,88 ,60 ,.נעג ,וָארַאמָאק

 173 ,לשרעה ,ןימאק

 240 ,238 ,לארשי ,לאנאק
 295 ,רָאטנאק

 46 ,(עדזוא) שטיװָארַאטנַאק

 323 ,שטיװָארָאטנַאק

 אצאצ .נ ,שטיװָארָאטנאק

 1238 ,וָאלמאק

 410 ,עינאמ ,לעפמאק

 268 ,יקסראנאק

 3027201 ,רידנַאמָאק ,וועיטארדנאק

 176 ,רידנַאמָאק ,אשטנאק

 359 ,ןַאטיּפַאק ,יקצינאק

 202 ,גרעבנענאק
 39 ,החּפשמ ,רענַאק

 400 ,רעריפראש ,דארנָאק

 433 ,ףלָאדור ,רענטטַאק

 211 ,209 ,203 ,174 ,(דאירטא) אקשויצסָאק
 ,16 ,54 ,40 ,ינעג ,(ןיטסוּפאק) אטסוּפאק

2, 114 

 314 ,(ענליו) .י ,ןַאלּפַאק

 238 ,234 ,ףסוי ,ןאלּפאק
 114 ,יכדרמ ,ןאלּפאק

 6861 ,לשרקה ,יקסנילּפאק

 426 ,335 ,325 ,לאומש ,יקסנילּפאק

 74 ,םהרבא ,שטיװאלעּפָאק
 107 ,עשטיא ,ּפַאצַאק

 426 ,377 ,316 ,231 אוו ,.נעג .פ ,ןאמצַאק

 4523 ,2238 ,226 ,קחצי ,ןָאסלענעצַאק

 366 ,ןַאפעטס .יקצענַארָאק

 185 ,181 ,(דאירטַא) ןיכוטרָאק

 ,333 ,319 ,316 ,209 ,לוייר ,קאשטרָאק
425 

 רעטייוו ןוא 195 ,רידנַאמָאק ,וועשטרָאק

 284 ,לדנעמ ,יקסנַאירָאק

 421 ,281 ,ףסוי ,יקסנַאינרָאק

 409 ,(רעעזפיוא-רעגאל) לראק
 69 ,לאקזחי ,ןערָאק

 423 ,226-225 ,לדנפמ ,שזאצרָאק
 204 ,קילצז ,ןַאמפיוק

 426 ,םלצהליוו ,עבוק

 314 ,קעמָאר ,יקסנימזוק
 381 ,יַאלָאקינ ,וװָאצענזוק
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 397 ,רענטוק

 125 ,לאומש ,יקסנישטוק

 85 ,ריאמ ,יקסוועשילוק

 46 ,קאמוק

 284 ,ןיטסוק

 182 ,179 ,קחצי ,גרעברעּפוק

 154 ,דימשרעּפוק

 200 ,רעדנַאסקעלַא ,ץוק

 276 .עינער ,אקלעקיוק

 191 ,189 ,ילָאטאנא ,ןיקשטארוק

 27 ,וואנאברוק

 3967 ,ףלָאװ ,דנאלרוק
 328 ,רייד ,יקזדנאלרוק

 10 ,השמ ,יקסנישוק

 407 ,406 ,רינשוק

 334 ,וָארינשוק

 424 ,225 ,.א ,אקרעטאווק

 87 ,טניווק

 99 ,לאומש ,קינשזישזק

 355 ,רייד ,רעפעסטאיריק
 401 ,ףסוי ,ןַאמריק

 377 ,.א ,רצנשריק

 263 ,אקנארפ ; 224 ,םחנמ ,םיובנעשריק

 252 ,.נעג ,.וװ ,לעטייק
 31 ,אקצאלק
 220 ,קחצי ,רעניילק

 404 ,ץירפ רעיאמ ,ןאמניילק
 405 ,ענילק

 425 ,3 ,יקסװָאניטנעמעלק
 400 ,טעלק

 415 ,2239 ,לאכמ ,שיפּפעלק
 60 ,וועשטשפלק
 127 ,133 ,.ח ,יחמק

 251 ,ןַאטיּפַאק ,גנילטעק

 433 ,םהרבא ,יקסניפמעק

 433 ,369 ,ךוד ,יקסניפמעק

 433 ,ללה ;366 ,ןועמש ,יקסניפמעק

 390 ,עקפמועק

 327 ,314 6 ,עקטיוװ ,רענפמעק

 153 ,.נ ,גינעק

 427 ,,* ,שימרצק

 32 ,ר"ד ,לעסעק
 427 ,230 ,.ה ,קינשוארק

 96 ,ףסוי ,רעקוואסארק
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 257 ,ראיאמ ,ןאפעטס ,יקסוואקארק
 425 .ממ ,עזיורק

 177 ,ץיװָאװירק

 322 ,װָאסירק

 318 ,סענאמ ,רעלאשגורק

 128 ,לוולעוו ,יקספורק

 427 ,ןַאמרעה ,קורק

 ,148 ,109 ,(יאלאקימ ,קושטשינַאק) קורק

 רעטייוו ןוא 182 ,(דַאירטָא)

 426 ,258 ,79 ,.ינעג ,,פ ,רעגירק

 167 ,154 ,וַאטסוג ,רעגירק
 168 ,רָאגעי ,יקסוואנאשזירק
 8887 ,84 ,81 ,חרז ,ןעימערק

 408 ,עשזור ,אטאבאר
 38  ,קַאבָאר
 7 ,ןמלז ,שטיװָאניבַאר

 57 ,ריאמ ,שטיװָאניבאר
 80 ,סקאמ ,שטיװָאניבַאר
 105 ,הרש ,שטיװָאניבַאר
 140 ,139 ,.י ,ןיװַאגָאר
 124 ,רעזייל ,ןיזָאגָאר
 245 ,בייל ,לאדאר
 236 ,9 ,דוד ,יקסנודאר
 127 ,136 ,(קינוװָאקלופ) ווָאנָאידָאר

 134 ;,יקסוועשיודאר
 244 ,קאשז ,ןיוואר
 57 ,קחצי ,ןישטכאר
 112 ,13 ,.ח ,שטיװָאנאזאר
 171 ,לשיפ ,שטװיָאנאזאר
 244 ,לוולעוװ ,יקסווָאזאר

 62 ,עקטָאמ ,יקסװָאזָאר
 110 ,ברה ,ןועמש ,יקסוװָאזָאר

 268 ,בקעי ,רעניזַאר
 87 ,קעמוי ,ןירַאמזָאר
 67 ,םייח ,ווָאנזָאר
 343 ,רייד ,םולבנעזַאר
 170 ,השמ .גרעבנעזָאר
 13 ,עשעצ ,גרעבנעזָאר
 268 ,יבצ ,ןייוונעזָאר

 395 ,393 ,ענַאס ,ןַאזנעזַאר
 234 ,לאכמ ,דלעפנעזָאר
 177 ,הניפ ,דלעפנעזָאר

 200 ,(רעטסעוװש) גייווצנעזָאר
 רעטייוו ןוא 217 ,(עשירג) דג ,לָאטנעזָאר

 419 ,עקשאי ,יקסנַאשזאר

 211 .,יקסוװָאקשזאר
 134 ,132 ,יבצ ןוא לאכמ ,קאיאר

 413 ,412 370 ,.נעג ,יקסרעמישז ַאילָאר

 252 ,246 ,.ל ,טַאלבטָאר
 358 ,החמש ,רעזייהטאר

 171 ,ריד ,.ב ,יקסווענטאר

 7 ,םהרבא ,יקסווָאקאר

 128 .,ךורב ןוא עשטיא ,יקסוועשזבור

 353 ,351 ,לאומש ,ןייטשניבור

 176 ,לדוי ,ידור
 305 ,ףלָאדור ,יקצינדור
 337 ,(ןאיצנעווס) .י ,יקצינדור

 423 ,.ימ ,וועיגדור

 238 ,והילא ,יקסנאשזור

 11 ,טאלנטיור
 421 ,ריאמ ,ןַאמטיור

 60 ,וועיעפור

 417 ,128 ,127 ,(דלַאװסַא) .ש ,ןעזייאפור

 330 ,325 ,11 ,עקטָאנ ,גניר

 425 ,261 ,235 ,233 ,לאונמע ,םולבלשגניר
 427 ,398 ,369 ,לאומש ,ןַאמזייר

 180 ,קחצי ,ןַאמכייר

 386 ,ןַאמטייר

 ,59 ,56 ,47 ,46 ,43 ,38 ,28 ,ףסוי ,ךייר
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 285 ,לאפר ,רענזייר

 379 ,איוזא ,דלָאהנייר

 206 ,ילב ,רעסייר

 410 .אניגער
 109 ,107 ,המלש ווער

 383 ,קויווער

 125 ,35 ,34 ,לרנב ,קינזער

 121 ,השמ ,קינזער

 105 ,ןסינ ,קינזער
 340 ,(רענעגנַאפעג-גירק) קינזער

 335 ,לעסער

 322 ,שטיוועלואש
 וע ,אבאש
 363 ,לחר ,יקסווָאסבאש
 178 ,יאמאש
 134 ,עקראב ,אריּפאש

 327 ,היח ,אריּפאש
 114 ,ךעציָאװ ,יקסווָאקפאש
 400 ,וועייבוש



 308 ,.* ,ןאטוש

 82 ,המלש ,שטיוואכוש
 188 ,ץרפ ,ןאמכוש

 33 ,ןאמלוש

 2235 ,דוד ,ןאמלוש
 םייח ,ןאמלוש
 121 ,יקסנאמווש

 46 ,םהרבא ,ןיקלוש

 62 ,רעטסוש
 המלש ,רעטסוש

 381 ,(וואושטשראב) ץרַאװש

 96 ,לאכמ ,ץראווש
 148 ,לדנייש ,ץראווש

 265 ,קחצי ,טראבצרַאװש

 168 .,לצעג ,ןאמצראווש

 254 ,םאדא ,סופצראווש

 16 ,גרעבנענייווש

 66 ,ץצװש

 109 ,אשזור ,ץעוװש
 366 ,(רעדירב) ןייטש

 401 ,דנומדע ,ןייטש

 89 ,87 ,וא ,ךירע ,ןייטש

 360 ,לסָאי ,רעלדנעהנייטש
 318 ,(דארב) רענייטש

 רעטייוו ןוא 252 ,לטַאמ ,ץילבנרעטש
 218 ,לאוי ,יטאברעשטש

 270 ,עילָאּפ ןוא עשאד ,שטאקעשטש

 174 ,173 ,157 ,(דאירטַא) װָאטיש

 365 ,,ֿמ ,ןייש

 ,11 ,9 ,8 ,4 ,(איליא) לאיחי ,םיובנייש
 רעטייװ ןוא 311 ,305 ,2

 324 ,11 ,9 ,עיסעפ םיובנייש

 204 ,(רעדירב) ןַאמנייש
 128 ,אניקע ,שטיװָאנאמיש

 270 ,שטיװַאנאמיש

 416 ,401 ,.לֹװ ,סירפיש
 401 ,241 ,231 ,קֹחצי ,רעפיש
 250 ,.נעג ,וַאלסידַאלװ ,יקסרָאקיש
 71 ,המלש ,שטיוװָאנאמפיש
 218 ,לטָאמ ,רוחיש
 165 ,.ֿכ ,הליש

 165 ,(יקימ) השמ ,הליש
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 305 ,298 ,(םיסקאמ) השמ ,קאפאילש

 174 ,קאפילש

 118 ,.ה ,גרעבסָאלש
 362 ,358 ,יכררמ ,רעכיילש

 284 ,עדאמש

 153 ,אשירג ,יקסוואליומש

 271 ,רזעילא ,שטיוועלומש

 419 ,8 ,4 ,ןָאטנא ,דימש

 300 ,2325 ,("סילאדיד,) רסיא ,דימש

 231 ,.א ,דימש
 401 ,(.ס .צ ןויצ ילעופ) דימש

 328 ,לארשי ,שטיװָאקרעמש
 235 ,גנילרעמש

 259 ,בד ,רעפיינש

 69 ,ץמָאיז ,רעדיינש

 425 ,110 ,רעדיינש

 419 ,184 ,4 ,אראמאט ,ןאמרעדיינש

 420 ,.ל .ש ,ןאמרעדיינש

 125 ,69 .,נ ,יקסבוילעש
 125 ,ןַאװיא ,שטיװָאטאימעש

 425 ,256 ,יבצ ,יקצעלרעש

 202 ,(דאירטא) אקנעשטוועש

 55 ,54 ,40 ,רידנַאמָאק ,וָאלַאפָאטסעש
 82 ,לשרעה ,יקסניטפעש
 82 ,יבצ ,יקסניטפעש

 142 ,ךורב ,לָאװנעסּפעש

 235 ,ףעזוי ,יקסנירעש
 265 ,.א ,רערעש

 329 ,328 ,11 ,5 ,לרעב ,יקסוועינעשרעש
 11 .לוָאר ,יקסוועינעשרעש
 112 ,,י ,לגיּפמש

 365 ,ןַאהָאי ,לעגיּפש
 216 ,ליױדַאי ,ןאמלעגיּפש
 426 ,418 ,ביל ,ןאמוזיּפש
 389 ,םיובסונ-רעזייּפש
 200 ,194 ,(רעדירב) ןיּפש
 289 ,רעלדניּפש

 280 ,.פ ,רעגנירטש

 100 ,94 ,81 ,78 ,(דאירטָא) סראצש
 34 ,ראלקש

 119 ,לאומש ,שטיוואנארש

 423 ,216 ,.3 ,ירמת
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 רעטרע ןופ למעצכוו

 21 ,וװומַאדַא

 443 ,עדזוא

 433 ,רעטייוו ןוא 408 ,או ,ץיוושיוא

 217 ,עקוואוטאנגיא

 422 ,79 ,78 ,שטיוועצַאוויא

 120 ,116 ,7 ,ץעיגעוויא

 138 ,116 ,67 ,עיוויא

 364 ,דזאיוא

 433 ,384 ,364 ,218 ,3 ,ןראגנוא

 152 ,ןָארעיזָא

 201 ,195 ,191 קסרעיזָא

 208 ,202 ,קסװעלָא

 420 ,112 ,110 ,קאשישייא

 207 ,עקװָארעדנאסקעלא

 112 ,14 ,קינעקלָא

 348 ,לָאּפָאנַא

 אוו ,דנאלטסָא

 167 ,ץעזרעטסָא

 355 ,353 ,(וָאטראבול ייב) װָארטסָא

 88 ,װָארטסָא

 366 ,348 ,ץעיװַָארטסָא

 79 ,ץקנעלָארטסָא

 152 ,(גָארטסָא) ערטסַא

 349 רעדלעװ -- ,247 ץילָאמסָא

 368 ,ענשטָאּפָא

 110 ,ןַארָא
 364 ,324 ,94 ,76 ,4 ,3 ,א4| ,לארשי ץרא
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 204 ,5 4 ,ץענצמשָא

 ( 141 ,שטיניבַאב
 242 ,קסורבָאב
 ;373 ,372 ,368 ,עינכָאב
 383 ,224 ,װָאכעלָאב
 111 ,ןוטסאב
 126 ,טשקַאב
 ,132 ,103 ,101 ,46 ,42 ,37 ,שטיװַאנאראב

4, 406 
 393 ,322 ,װאלסירָאב

 רעטייוו ןוא 381 ,322 ,225 ,װושטשרָאב
 433 ,281 ,טשעּפאדוב
 427 ,345 ,264 ,ןיודוב

 89 ,8 ,ידוב

 רעטייו ןוא 384 ,282 ,213 ,שטאשטוב

 360 ,349 ,ץװָאכיב

 376 קסוב

 14 ,13 אקאװ אלאיב

 300 ,280 ,עשטשוּפ רעשזעוואלאיב

 ,225 ,132 ,12 ,8 ,אאע ,אאוש ,קָאטסילַאיב

 347 ,רצטייוו ןוא 23

 רעטייוו ןוא 361 ,יָארָאגליב
 80 ,79 ,76 ,55 ,ןעטיב
 361 ,349 ,345 ,ץעשזלעב

 309 ,295 ,קסלצב

 ןוא 276 ,238 ,אאצווו ,וא ,ןידנעב

 410 ,34/ ,רעטייוו

 210 ,77 ,7 ,ןילרעב

 15877 ,עגזוערעב
 391-292 ,רעטייװ ןוא 276 ,229 ,דָארב

 433 ,(עיקַאװָאלס) עווַאלסיטארב
 144 ,132 ,15 ,וואלסארב

 298 ,קסנאירב

 132 ,79 ,קסירב

 61 ,יארָאג

 394 ,װָאלַאמישזג

 רעטייװ ןוא 132 ,קָאבולג

 59 ,קסולג

 389 ,ענילג
 358 ,350 ,ץעזווָאבארג

 406 ,34ח ,302 ,9 ,7 ,4 ,עגדָארג

 אאצווו (עשרַאװ ןופ טָאטשרַאפ) וװָאכָארג

 רעטייוו ןוא 199 (קסווָארבוד) קסיורבאד

 212 ,172 קָאדָארָאהדיװַאד

 137 ,132 וװָאניהלָאד

 216 ,אשטינרוג אווָארבמאז

 176 ,175 ,ץיװָארבמאד

 137 ,136 ,ץישקאד

 202 ,201 ,199 ,קציבוד

 213 ענבוד

 195 ,194 (דָארָאגןאפעטס) עבוד

 117 ,67 ,ץערָאװד

 132 ,קסניוװד



 / 138 ,ענסיזד

 394 ,248 ,ןיטאילעד

 357 ,ןילבמעד

 77 ,714 ,13 ,ןישטצרעד

 222 ,שטיבָאהָארד

 135 ,132 .עיורד

 125 ,ענווערד

 86 ,85 ,84 ,שטיװָאניװאה
 82 ,לעמאה

 97 ,41 ,37 ,שטיוועצנאה
 128 (טנגעג רענליוו) קָאדָארָאה
 407 ,406 ,ץשידָארָאה
 200 ,194 ,ענדָארָאה
 רעטייוו ןוא 287 ,384 ,213 ,עקנעדָארָאה
 88 ,87 ,קצָאה
 338 ,קָאשיצודײה
 389 ,עקוואונייה
 393 ,אקסבוהָאכרעיװ אטוה
 429 ,393 ,אקצאינעיפ אטוה
 135 ,שטיוװָאנאמרעה

 364 ,וואלסישזדאוו

 158 ,116 ,36 ,ןישזָאלָאװ

 ,95 ,90 ,18 ,אצוו (דַאירטָא) ירָאנ ישטלָאװ
0, 422 

 ,רעטייוו ןוא 146 ,109 ,23 ,אא ,ןילָאװו
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 72 קסיװַאקלָאװ

 114 ,111 ,קאשיליסאוו

 420 ,111 ,110 ,עװָאנארָאװ

 132 ,אװץיאפָארָאװ

 ןוא 228 ,19 ,21 ,15 ,12 ,אשווו ,עשרַאוו
 416 ,279 ,364 ,358 ,347 ,345 רעטייוו

 340 ,זדיוו
 418 ,ענזיוו

 ,96 ,23216 ,10:1 ,אעוו ,שוװ ,ענליוו
 / רעטייוו ןוא 306 ,רעטייוו ןוא 8

 144 ,עקיעליוו

 214 ,198 ,189 ,קצָאסיװ
 271 ,(ףרָאד) ןולעיוו

 372 ,אצוש ,עקשטילעיוו

 254 ,111 ,װָאקשיװ

 213 ,רעטייוו ןוא 174 ,146 ,ץערימידאלוו
 398 ,347 ,57 ,עװעדאלוו
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 אאאוו ,קעוואלצאלוו

 207 ,קינדעלװ

 300 ,עװָאדולבאז

 385 ,יקישטשעלאז

 214 ,שטשאמאז

 ןוא 217 ,(דָארבניכארט) עקוואויפאז

 רעטייוו

 152 ,ווָאנובלאדז

 28 ,אילאוו אקסנודז

 4233 ,(עיקַאװָאלס) אניליז

 רעטייוו ןוא 291 ,ווושטאלז

 365 ,364 ,יקראשז

 ,339 ,115 ,114 71 ,69 ,64 ,61 ,לטעשז

 68 ,קעדולאשז

 280 ,עשרַאװ ןבעל ,עקנָאלעשז
 359-256 ,20 ווָאכעלעשז

 157 ,דורגשאמָאט

 364 ,דורגָאנרַאט

 393 ,2392 ,385 ,146 ,לָאּפָאנראט

 373 ,204 ,אע ,(ווָאנראט) ענרָאט

 רעטייוו ןוא 172 ,26 ,ןישטוט

 אאצוש (דנַאלטעל) םוקוט

 260 ,ןיבָארוט

 202 ,192 ,187 ,װָארוט

 116 ,48 ,22 ,ץצרוט

 41 ,שטיוועקמיט

 383 ,שטאמולט

 404 ,2385 עטסולט

 אוו ,טאטשנעיזערעט

 364 ,אא ,ייקרעט

 181 ,עקװָאנאיארט

 401 ,245 ,263 ,225 ,242 ,א44ו ,יקינװַארט
 6 ,קָארט

 421 ,טסעירט

 296 ,357 ,345 ,292 ,אאצו ,עקנילבערט
 387 ,עילוואבמערט

 176 ,קסײרָאטראשט

 285 ,וואוקטראשט

 ,225 ,19 ,אאאווו ,אצווו ,װָאכַאטסנעשט
 רעטייוו ןוא 268 ,5

 ,(עשרַאװ ןופ טָאטשרָאפ) װָאקַאינרעשט
 293 ,אאצווו

 156 ,װָאגינרעשט
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 132 ,ידָאי
 403 ,אאצו ,גרעבמעל ןיא רעגאל רעװָאנאי

 רעטייוו ןוא
 116 ,עװעשינאי
 313 ,ָאלסאי

 אאו ,ןַאּפַאי
 373 ,װָארָאטקאי
 361 ,360 ,וואופעזוי
 399 ,ווענוי

 368 ,וועילעמכ

 345 ,םלעכ

 428 ,412 ,אחו ,אנמלעכ

 347 ,79 ,אאצוו ,שווו ,שזדָאל
 418 ,59 ,58 ,57 ,56 ,26 ,עװכַאל

 300 ,עשזמָאל

 355 ,344 ,װָאטראבול

 רעטייוו ןוא 347 ,7 ,אאשוו ,אצווו ,ןילבול

 38 ,ץענינול

 רעטייוו ןוא 167 ,146 ,קצול

 137 ,132 ,יקשול

 421 ,117 ,111 ,23 ,18 ,15 ,9 ,ץדיל

 2 ,1 ,צווו ,עטיל

 219 ,עקרימאבויל

 179 ,יושעבויל

 ,70 ,64 ,(רָאירטָא) עשטשוּפ רענאשטיפיל
2 74 343 

 21 ,עוועקיל

 57 ,26 ,20 ,שטיוועבעל

 223 ,218 ,201 ,ץישטלעל
 ןוא 378 ,231 ,146 ,א446 ,גרעבמעל

 רעטייוו

 197 ,99 ,97 ,58 ,38 ,ןינעל

 341 ,רַאקסַאגַאדַאמ
 192 ,ריזָאמ
 215 ,178'181 ,175 ,ץישטלַאמ

 179 ,167 ,שטיוװעינאמ
 322 ,192 ,עװקסָאמ
 79 ,וָאקאמ
 אאאווו ,(שזדָאלי ןופ טָאטשרָאפ) ןיסיראמ
 350 ,347 ,וָאשוקראמ
 113 ,ץעינַאקניצראמ
 320 ,141 ,לדָאימ

 136 ,135 ,132 ,18 ,רָאימ

 ןוא 224 ,153 ,23 ,אא ,עיצילַאנ-חרזמ
 ,428 ,384 ,רץעטייוו ןוא 278 ,רעטייוו

 406 ,טעשטיימ
 ,141 ,122 ,101 ,92 ,55 ,42 ,37 ,וא ,קסנימ

1, 399 

 20 ,קצעווָאזאמ קסנימ

 404 ,ָאכעימ

 129 ,123 ,36 ,33 ,15 ,רימ

 304 ,4 ,קָאשילאכימ
 152 ,שטָאזימ

 345 ,יקסראטַאט ןַאדיימ

 346 ,345 ,264 ,קענַאדײמ

 216 ,װָאנילמ

 21 ,יקסאלדָאּפ שטירזעמ
 ,15 ,א4/  ,(קעדורגָאווַאנ) קָאדערַאוװַאנ

 ןוא 341 ,229 ,130 ,123 ,116 ,64 ,9

 רעטייוו

 387 ,ַאקציּפרַאק-עקלאיסָאװָאנ
 111 ,עשטַאנ

 "יו ןוא 110 ,(דאירטָא) עשטוּפ רעשטאנ

 רעטייוו ןוא 327 ,רעט

 יאאע ,וא ,(דֲאירטָאו עשטשוּפ רעקאבילַאנ

 ןוא 116 ,77 ,69 ,67 ,65 ,55 ,45 ,

 420 ,343 ,רעטיײװ

 69 ,קָאשירקַאנ

 208 ,עילװַאראנ
 ןוא 318 ,(דאירטָא) רעדלעװ רעשטָארָאנ

 רעטייוו ןוא 220 ,רעטייוװ

 132 ,טסָאהָאפ-יינ
 329 ,אצאווו ,וא ,(ענװַאק) טרָאפ רעטניינ

 19 ,ןישטנעמעינ

 229 ,34 ,31 ,26 ,15 ,שזיווסעינ

 398 ,3415 ,39 ,11 ,אצוו ,וא ,רָאביבָאס
 | 15 ,4 ,לָאס
 340 ,278 ,ץציוװַאנסָאס
 207 ,רעטיײוו ןוא 163 ,26 ,ענראס
 רעטייוו ןוא 291 ,379 ,וװסַאס
 ,172 ,(דָאירטָא) דלַאװ רעשטיוועשטיראווס

 רעטייוו ןוא 0
 390 ,שוזיווס
 304 ,11 ,ריווס
 123 ,רעטייוו ןוא 47 ,46 ,שווװ ,ענשזעיווס
 רעטייוו ןוא 2326 ,218 ,122 ,ןאיצנעווס



 79 ,קלַאוװוס

 298 ,לסרפווס

 337 ,קָאשיצַאלָאטס
 221 ,189 157 ,ןילָאטס
 ןוא 382 ,224 ,146 ,אאאווו ,וואלסינאטס

 רעטייוו
 365 ,א| ,עציווָאכַאראטס
 41 ,עציראטס
 366 ,ואושאטס
 76 ,48 ,47 ,42 ,40 ,39 ,שוװ ,ץביוטס
 154 ,ןידיטס
 384 ,ירטס
 37 ,עקוואיניס
 433 ,431-0 278 ,ץעיקַאוװָאלס
 302 ,93 ,80 ,79 ,78 ,76 ,2 ,םינָאלס

 129 ,15 ,ןָאגרָאמס
 399 ,בילעס

 132 ,שטיטאימעס
 רעטייוו ןוא 368 ,88 ,שטיוועקנעס
 204 162 ,אא| ,קינרעס
 381 ,אקסלָאדַאּפ ַאלַאקס

 264 ,אננעימאק אקסישזַאקס
 394 ,385 ,רעטייוו ןוא 219 ,טַאלַאקס

 311 ,רעטייוו ןוא 235 ,17 ,אוו ,עינָאטסע

 132 ,זרָארבדַאּפ

 389 ,קישטײהרָאּפ

 רעטייוו ןוא 1823 (לעװָאק ייב) קסרוווָאּפ

 194 ,ינשטעראז טסָאהָאּפ

 97 ,יקדרדָארָאהַאז טסָאהָאּפ

 386 ,יטָאלז קָאטָאּפ

 329 ,304 ,17 ,9 ,2 ,אאאווו ,ראנָאּפ

 ,345 ,263 ,255 ,242 ,אשװ ,װָאטאינאּפ

 רעטייוו ןוא 8

 אאוא ,שזדעיװעינַאּפ

 380 ,װָאטסָאּפ

 132 ,עװָאנַאיפַארַאפ

 ןוא 353 ,347 ,344 ,213 ,א4| וועשטראפ

 רעטייוו

 423 ,223 ,לוויטופ

 4132 ,ןזיוּפ

 רעטייוו ןוא 250 ,אא! ווָאלופ

 263 ,װָאקרטָאיּפ

 ,175 ,162 ,146 ,97 ,96 ,31 ,א441 ,קסניּפ
3, 242 
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 רעטייוו ןוא 368 ,עציליפ

 263 ,231 ,אאוצ ,װאושַאלּפ

 132 ,עסילפ

 142 ,ץינעצשעלפ

 43 ,39 ,ענשטאסעפ

 201 ,עילַאקערעּפ
 140 ,יישרעפ

 305 ,301 ,ענעשזורפ

 390 ,ןאילשימערפ

 364 ,קיטישּפ

 313 ,לשימעשּפ

 365 ,לעלריפ
 361 ,אא) ,לָאּפמַארפ

 168 ,154 ,153 (רעדלעװ ןוא ףרָאד) ןַאמוצ

 313 ,141 ,קינליבָאק

 19 ,ןירבָאק

 329 ,132 ,17 ,9 ,8 ,אוו ,ענװָאק

 183 ,150 ,148 ,7 ,אאשווו ,לעווָאק
 .װ .א 339 ,222 (רעדלעװ) ,132 ,ןַאיזָאק

 74 ,73 ,ענזיצשיאלזַאק

 412 ,ָאלָאק
 אצוא ,ײמָאלָאק
 ןוא 405 ,123 ,55 ,27 ,עװצשטידלאק

 רעטייוו

 79 ,ןישולאק
 412 ,79 ,שילַאק

 182 ,180 ,179 ,קסרישַאק ןעימַאק

 155 ,יקלָאק
 412 ,366 ,ןינָאק

 272 ,לָאּפצעינאק
 א ,(עיצילַאג ,וָאסאק) עוועסאק

 357 ,(יקצַאיל ווָאסאק) עוועסאק

 ,80 ,79 ,716 ,(יקסעלָאּפ וװָאסאק) עװעסָאק
84 

 52 ,39 ,צווו ,ץילוּפַאק

 385 ,עצנישטיפאק

 369 ,368 (םרַאפ-הרשכה) ינאילפָאק

 381 ,עקוװולָאראק

 162 ,ןיסַארַאק

 394 ,357 ,װירָאק

 339 ,128 ,שטילעראק

 רעטייוו ןוא 222 ,155 ,אוו ,ץערָאק

 216 ,(ענבוד ןבעל) ןאווידרוק
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 רעטייוו ןוא 389 ץיװָארוק

 או ,קנעווזארוק

 רעטייוו ןוא 140 ,ץצינירוק

 21 ,יצרעוויק

 394 ,וועיק

 151 ,ןַאװעלק

 51 ,44 ,41 ,38 ,37 ,26 ,15 ,קצעלק

 310 ,365 1 ,ץלעק

 ןוא 371 ,34/ ,236 ,אאווו ,אעווו ,עקָארק

 404 ,רעטייוו

 138 ,ענסַארק

 351 ,קינשַארק

 130 ,ענזיצשוועלורק

 104 ,ןישָאװירק

 151 ,ץינירק

 305 ,295 ,יקנירק
 רעטייוו ןוא 162 ,אאו ,א ,ץעינעמערק

 רעטייוו ןוא 266 ,340 ,םָאדאר
 365 ,4 ,ָאקסמָאדאר

 142 ,שטיװָאקשָאדאר
 115 ,110 ,ןודאר
 146 ,ָאליזדאר

 344 ,ןיזדאר
 376 ,ןיטאהָאר

 | 181 ,180 ,ץנטאר
 207 ,רעטייוו ןוא 153 ,146 ,אאעו ,ענווָאר

 ןוא 178 ,174 ,146 ,אוװ .עקווָאלַאפַאר

 214 ,203 ,רעטייוו

 165 ,158 ,ענטיקאר

 363 ,ויושיבור

 117 ,116 ,44 ,שטיוועשזעבור
 74 ,71 ,69 ,60 ,אקסקרָאװַאי ַאדור

 330 ,226 ,יקינדור

 ,אאוװ ,(דָאירטָא עשטשוּפ רעקצינדור
 רעטייוו ןוא 4

 364 ,298 ,ץעינעמור

 231 ,אוו ,(דנַאלטעל) עגיר

 373 ,368 ,טשייר

 125 ,8 ,אאוא לוואשו

 135 ,134 ,122 ,ענזישטשװָאקראש
 160 ,159 ,א| ,קסמוש

 108 ,105 ,87 ,55 ,54 ,עציטעיווש
 114 ,(רעדיל) ןיטושטש

 365 ,364 ,עצװָאלדיש

 33 ,עיזעלש
 360 ,ןישעשזבעש
 אאאוו ,ץעלדעש



 עיפַארגָאילביב

 רעכיב עשיאערבעה ןוא עשידיי
 1948 עשרַאװ --- ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעשידיי רעד ,לחר ,ךאברעיוא

 -לצוּפ ןופ עיצאגעלעד רעשידנעלסיוא רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,ךובלמאז ,ףמַאק רעזנוא

 1941 ,ייינ ,ןלױּפ ןופ תודחאתה-,ס ,צדןויצ

 "שת ,םילשורי ,הנברוחו היתורוק ,קושישייא

 1950 עקיסקעמ ,ָאטעג ןופ םינּפ עקיטסייג סָאד ,.א ,ןעזייא

 1948 י"נ ,("דנובא ןשידרערעטנוא ןופ םיטש יד} ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא

 ץשרַאװ ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידלעה ןופ גָאטרָאי ןט6 םוצ ,ךובלמַאז) לגנארעג ןשידלעה ןיא

 1949 ,י"נ (ָאטעג

 ,1966 ,'ז דנַאב ;1963 ,י"נ ,ו דנַאב ,עידעּפָאלקיצנע עניימעגלא

 1965 ,לארשי ,..,ןופ םוקמוא ןוא ןבעל ,ןאשלָא

 ; תויולג לש הידּפולקיצנא

 1958 ןוא 1952 ,דנעב 2 ,השראו

 1954 ,קסירב

 1955 ,לוּפונרט

 1956 ,ןילבול
 1957 ,אווחל

 1966 ,לָאערטנַאמ ,םוקמוא ןוא ןברוח ןופ ןרָאי יד ןיא ווָאכָאטסנעשט ,ןימינב ,ןײטשנערָא

 1958 ,סערייא סָאנעוב ,ןַאזיטרַאּפ ןשידיי א ןופ תונורכז ,מ ,ןילעפ-קושטלַאקַאב

 1952 ,זירַאּפ ,ןילבול ןופ ךוב סָאד

 ה"שת ,ןוסלנצק .י ש"ע תואטיגה ימחול תיב ,סלטא רייד תגולּפ ,לאומש ,ןייטשנרוב

 1955 ,םילשורי ,ךוב-רוכזי יָארַאגליב

 1950 ,ביבא לת ,רצי ידוהי ,היסוזו היבוט ,יקסלב

 1949 ,ןרובלעמ ,םוקמוא ןוא ןייּפ ןופ רעטעלב

 1953 ,ביבא לת ,ןורכז רפס ,ץיבונרב

 1958 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװַאכָאטסנעשט ןיא םוקמוא ןוא דנַאטשרעדיװ ,.ל ,רענערב

 1950 ,זירַאּפ ,ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא ,.י ,ןייטשטאנארג

 1950 ,היבחרמ ,תרתחמה ישנא ,.ח ,ןַאמסָארג:

 1944 י"נ ,"דנוב , ןופ ןבעגעגסיורַא ,(ךובלמאז) ןעמַאלפ ןיא ָאטעג

 1948 -- ח"שת ,זירַאּפ ,םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי ,ר"ד קראמ ,יקצעשזָאװד

 1948 ,ןעכנימ (טאלאקס תליגמ) לטעטש ַא טברַאטש סע ,זא .,דרָאבסײװ
 אי"כשת ,ביבא לת ,בובלסינטס ,ךיתוברח לֶע ,ימא ,ץייוו
 א"כשת ,ביבא לת ןורכזה רפס ,בורגנו
 1963 ,ביבא לת ,1943:1941 תיצאנה האושב היסור ידוהי ,הילכ ילבחב (ךרועה) ,ןימינב ,טסוװ
 1944 ,יינ ,עקנילבערט ןיא רָאי א ,לקנַאי ,קינרעװ

 ב"כשת ,ביבא לת ,(קסנילאוו דַארגָאװַאנ) ליהיווז

 1955 ,ביבא לת ,װָאשוקרַאמ לטעטש ןופ הרובג ןוא ןברוח
 ,י"נ ,3 ןוא 2 'ב ,ןַאמזיּפש ,ל ןופ טריטקַאדער ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ,ןליוּפ ןיא םיצולח

255 
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 ,1948 ,סערייא סָאנעוב (עשראװ ןברוח) ןעוועג זיא סע יױזַא .סַאנָאי ,וװָאקרוט
 ח"שת ,לארשי ,הקלדה ןמ םיּפד ,(ףורמת) יכדרמ ,םיובנענעט
 | 1947 ,יינ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט
 1966 ,לָאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעװַאכָאטסנעשט
 1964 ,י"נ ,וָאלוּפ ךוב-רוכזי
 1953 ,ָאגַאקיש ,הליהק עשידיי רעװָאכעלעשז רעד ןופ ךוב-רוכזי
 1965 ,טנגעג רענַאיצנעװס ןיא תוליהק עשידיי ענערָאװעג-בורח 22 ךָאנ ךוב-רוכזי
 1955 ,ביבא לת ,ווירָאק ךוב-רוכזי
 רי"יבשת ,בא ,יט-יח --- יא ךרכ ,ביבא לת ,ןילהוו טוקלי

 ח"ישת ,םילשורי ,(1944--1941) יאטיל וטיגמ ןמוי ,ילבש סקנּפ .י .ש ,ימלשורי
 לארשי ,אנילג תליהק ,רשא ,ךרוכ
 1950 ,ביבא לת ,דרמו ןברוח ,.ח ,רֹול
 ט"שת ,ביבא לת ,ןורכז רפס ,ץיבוחל
 .לארשי ,תורעיב ,םהרבא ,יקסבודיל
 ,(טּפירקסונַאמ) שטיװָאנַארַאב ָאטעג ןיא גנוגעואב-דנאטשרעדיװ עשידיי יד ,,לא ,יקסבוהיל
 1948 ,לארשי ,שזיווסעינ ןברוח ,השמ ,יקציװַאכַאל

 1947 ,דורח ןיצ ,המוחה לע םינורחא ,היבצ ,ןיקטבול

 1953 ,ביבא לת ,דרמו ןוילכ ימיב ,היבצ ,ןיקטבול
 1959 ,ביבא לת ,ץיבוחל

 1953 ,סערייא סָאנעוב ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשּפױא רעד ,,ב ,קרַאמ
 | 1955 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד ,.ב ,קרַאמ
 1961 ,ביבא לת ,'א ךרכ ,יצאנה ביואה לומ
 1965 ,לארשי ,ץינירוק תליגמ
 1948 ,קרָאי וינ ,רעױמ:ָאטעג ןטייז עדייב ןופ ,(עקדַאלװ) לעטלעפ ,אקצעשזידנעמ

 1958 ,היבחרמ ,השרַאװ וטיג לש דרמה ץקב םינורחאה ,ןואיל ,גרביינ
 1948 ,ביבא לת ,דנעב 2 ,עשרָאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנאטשפיוא ןוא ןברוח ,.מ ,טַאטשיײנ
 1946 ,ץעװקסָאמ ,ָאטעג רענליװ ןופ ,םהרבא ,רעוועקצוס
 | 1952 ,ביבא לת ,ןילוטס
 1960 ,ביבא לת ,וישטשראב רפס

 ז"טשת ,טשטַאשטוב רפס
 ג"כשת ,ץרימידַאלװ רפס

 לארשי ,קודורוה דיוד ןורכז רפס
 1947 ,דורח ןיע ,רורד רפס
 1957 ,ביבא לת ,שטשאה רפס
 1963 ,לארשי ,הקנדורוה רפס

 1945 ,םילשוורי ,תועוזה רפס
 1958 ,היבחרמ ,דנעב 2 ,םידוהיה םינזיטרּפה רפס
 1957 ,היבחרמ ,ריעצה רמושה רפס
 1964 ,אנויווסו ץביוטס ןורכז רפס
 1965 ,רוגי קשמ ,רוגי רפס
 ו"כשת ,ינראס תלהקל רוכזי רפס

 1961 ,ביבא לת ,קצול רפס

 1962 ,םילשורי ,רימ רפס
 1957 ,ביבא לת ,תואטיגה תומחלמ רפס

 1956 ,ביבא לת ,ץינאיבאּפ רפס
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 1966 ,ביבא לת ,לָאּפמַארפ רפס
 1964 לארשי ,'א ךרכ ,שילאק רפס
 1951 ,ביבא לת ,ןירבוק רפס
 ז"ישת ,ביבא לת ,ץליק רפס
 1959 ,ביבא לת ,אקארק רפס
 1961 ,לארשי ,םָאדַאר רפס
 1957 ,(יקסאלדָאפ װָאלָאקַאס ןופ ןברוח) עקנילבערט ןופ ןטָאש ןיא ,החמש ,שטיװעקאילָאּפ
 1965 ,א"ת ,לאנרושז-רָא-לטרעפ ,םוטנדיי שיליוּפ
 1945: עװקסָאמ ,(ןעגנולמַאז 2) רעקלעפ ןופ רעדרעמ ,איליא ,גרובנערע

 1959 ,קרָאי ןינ ,הרובג ןוא ןייּפ
 1954 ,סערייא סָאנעוב ,ןעטיב סקנּפ
 1959 ,ביבא לת ,ןידנב סקנּפ

 1960 ,טיקסיוו ,וָאנישמא ,וָאדרַארישז סקנּפ
 1957 ,ביבא לת ,לטעשז סקנּפ

 1963 ,לארשי ,קַאדעראוואנ סקנּפ
 1962 ,לארשי ,דנעב 2 ,םינָאלס סקנפ
 1962 ,ביבא לת-יינ ,...היתונבו קצולס סקנּפ
 ,ץלעס ,ועשרעש ,שטלאמ ,עזערעב ,ענעשזורּפ : תוליהק עטקיליטרַאפ ףניפ ןופ סקנּפ

 1958 ,סערייא סָאנעוב

 ו"שת ,ביבא לת ,יקסלופ בוסוק תלהק ישודק סקנפ
 1960 ,ביבא לת ,קצלק סקנּפ
 1954 ,ביבא לת ,ץינעמערק סקנּפ
 1946 ,ץעװקסָאמ ,רָאביבָאס ןיא דנַאטשפױא רעד ,,א ,יקסרָאשטעּפ
 1941 ,ביבא לת ,שדחה הלוצמ ןוי ,השמ ,רגרּפ
 1945 ,םילשורי ,וטיגה ידרומ ,השמ ,רגרּפ

 1957 ,1955 ,יינ ,4 ןוא 23 'ב ,רבע ןטנעָאנ ןופ
 1948 ,ןכנימ ,ןברוח ןטצעל ןופי

 1950 ,סערייא סָאנעוב ,םישטנעיװשָא ,ּפיליפ ןַאמדירפ
 1957 ,ביבא לת ,קָאטש ןוא ןייטש רעביא ,.מ ,ןינַאצ

 1953 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיױא ןופ גָאטרָאי ןטנעצ םוצ
 1966 ,ביבא לת ,עגַאלפיוא עט2 -- ?הטיחש רעד וצ ףָאש יװ .יאתבש .ק
 ודנעב 2 ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא רענַאיטרַאּפ עשידיי יד ןופ המחלמ יד ,השמ ,שטיװָאגַאגַאק

 1956 ,סערייא סָאנעוב
 ,דנַאלסור ןוא עטיל ןיא טנורגרעטנוא ןשידיי ןופ יירעקורד עמייהעג יד ,קחצי ,יקסלאוואק

 1953 ,יינ

 1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח ,.ש ,יקסניגרעשטַאק
 1947 ,סערייא סָאנעוב .ןעייג רענַאזיטרַאּפ ,,ש ,יקסניגרעשטַאק
 1948 ,קרָאי וינ ,קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד ,קחצי ,ןָאסלענעצַאק

 1965 ,תישילש הרודהמ ,היבחרמ ,רפאב תובהל ,לזייר ,קאשטרוק

 1948 ,סערייא סָאנעוב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד ,ףסוי ,שימרעק
 ן"כשת ,םילשורי ,ביואה יניעב השרַאו וטיג דרמ ,ףסוי ,שימערק
 1957---דייישת ,ביבא לת ,ןינל תלהק
 1965 ,ביבא לת ,ץיטאימעס תלהק

 1946 ,סערייא סָאנעוב ,קָאטסילַאיב ןברוח ,לארשז ,טָאק
 1959 ,לארשי ,...ןורכז רפס ,(ןילהוו) ץירוק
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 ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא םוקמוא ןוא ןבעל .ד ,יקסווָאניטנעמעלק
 1965 ,א"ב ,װעיאשטָאפ ןוא קעדָארגָאנשיװ ,ץעינעמערק
 1953 ,ביבא לת ,ץיװַאקשאדַאר

 װָאטסָאּפ ,שטיװָאלינוד ,ענזיצשוואקראש ,קָאבולג ןברוח ,לאכימ ןוא יבצ ,קַאיַאר
 1956 א"ב ,ןַאזָאק ,עיורד
 ן"ישת ,לארשי ,ןורכזה רפס --- הנבור
 1957 ,םילשורי ,הווחאל דרמל םינושאר

 1948 ,ןרובלעמ ,1939-1945 םוטנדיי רעקָאטסילַאיב ןופ םוקמוא רעד ,לאפר ,רענזייר
 1954 ,סערייא סָאנעוב ,ןעמַאלפ ןוא דלַאװ ,ףסוי ,ךייר
 1952 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןציטָאנ ,לאונמע ,םולבלעגניר

 1945 ,ביבא לת ,(ןילוּפב 1943--1929) תרתחמבו םידודנב ,(וקלקוק) הינר
 1945 ,ביבא לת ,ץיבונסוסב ירמה תעונת ,.א ,ג ,לקניפנרטש

 1944 ,קרָאי וינ ,דנַאטשפיוא ןיא סָאטעג יד .ל ,ןַאמזיּפש
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 ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטײציגַאט

 ;זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא

 ןי"נ ,טייצ רעזנוא

 ;זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 :ָאגאקיש ,רעירוק רעשידיא

 ;י"נ ,רעפמעק רעשידיא
 ביבא לת ,תועידי-דוחיא
 יי"1 ,טייקינייא

 ;יינ ,רענאקירעמא רעד
 :עשראו ,עטכישעג רַאפ רעטצלב

 ,ביבא לת ,דרמהו האושה רקחל םיּפה

 ;י"נ ,לאנרושז-ןגרָאמיגָאט
 ביבא לת ,ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה ימחול תיב תועידי

 ;םילשורי ,םשו די תועידי
 :גרעבסדנאל ,גנוטייצ עשידיי

 ;י*1 ,רעטעלב:ָאװיי
 ;לארשי ,תשרומ טוקלי

 ;שזדָאל ,ןבעל עיינ
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 ;ויראפ ,עסערפ ץיינ

 י"נ ,יורפ-ןרענָאיּפ
 ;שזדָאל ,עמיטש-סקלָאפ
 | ;יינ ,סטרעװרָאפ
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 הא *

 -ָאילביב ,שטיוװָאמַארבַא הניד וצ קנַאד ןייז סיוא טקירד רבחמ רעד

 ,גַאלרַאפ-"אקיצ; ןופ רעטלַאװרַאפ ,גרעבדלָאג רסיא ןוא ?ָאוװיײ; ןופ ןירַאקעט
 ,ייז ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ףליה רעד רַאפ

 א *

 -עגלַאק רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא 202---204 זיז יד ןשיווצ עּפַאמ יד
 '| דנַאב ,?עידעּפָאלקיצנע רעניימ


